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L'homme aime mieux la chasse que la prise.
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Ï.- REUNIO A L'ATENEU

Francesc Vilà arrambà el Wauxhall a l'espai central de 3ta plaça,
prop djè l'entrada del Metro. Aquell indret, ho tenia "ben estudiat,
era el millor per a l'estacionament. D'allà podria després maniobrar

en totes direccions, i no com al carrer de Pelai, que si se't posava
al davant un camié o una bestiassa com ara aquell Rolls del costat...

Guaità amb ai'ecte el Y/auxhall. Menut, simple de línies, però tan segur

i confortable! Era un bon company, per anar pel mén! Va donar un cop

d'ull al rellotge de ca l'Armis, més que res per seguir un rite maqui¬
nal» Prou sabia que només eren les tres menys cinc minuts.

Travessà la ramblia, fent escala a l'illot on s'esperaven els pas¬

satgers dels tramvies de Gràcia,i enfilà la Rambla de Canaletes. Al

voltant d^el quiosc de begudes, els clients eren nombrosos i el cafè

fumejava a les tasses, mentre sorgien, apassionats, els pronòstics so¬

bre els partits de 1*endemà. Feia fresca, i el cel era tot nuvolós.
Passaven rabents els tramvies groc-canari, els taxis multicolors, els

automòbils particulars, i cada un posava la seva nota especial a la

simfonia urbana. Un estol de mosses castellanes oferia dècims i apun-

tacions de la Rifa de Nadal, amb grans crits guturals.
Francesc s'aturà a badar en un quiosc de diaris. No hi podia fer

més: la lletra impresa l'atreia sempre com un imant. Llegí els títols
jlx ato primerai
d^ljsuaiga?4-e; mirà les portades de les revistes franceses. Res de nou.

Contemplà per centèssima vegada les litografies enormes de l'Exposició,
amb l'avingud^a central, els palaus a bandia i banda, la gran plàtera
del mig amb els brolladors, el Palau Nacional al fons, les banderes,
les cascades, tota l'escenografia que operava cada dia els seus sorti-

legis cL-amunt milers d'espectadors. Sí: tota aquella barreja d'estils
arquitectònics era repulsiva, estava molt lluny de les línies sòbries

dé l'art modesn.^ Es fet per a enredar pagesos tornà a pensar, repe-

tint-se la formula que havia emprat algunes vegades en les discussions
amb el seu pare. ffwrfry 23) e totes maneres, amb els jocs d'aigua i les
llums multièolors i aquells espàrrecs de vidre, feia força efecte.(îa
situació hi ajuda, també/^A veure si, fet i fet, resulta que m'agrada.?

S'arrencà a la contemplació de la muralla de paper que tapava el

quiosc de diaris i travessà la Rambla per ficar-se al carrer de la Ca¬

nudas. Va entrar al gran porxo i contestà la salutació del porter. A
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l'entresol, va preguntar al criat:
- ¿/¡¡ye vingut el senyor Portabella?
- Ho, senyor, ¿Vol que li doni algun encàrrec, quan arribi?
- Dieu-li que s<5c aquí al costat.—
Obri la porta vidriada i donà un cop d'ull a la sala gairebé buida#

Baixa de sostre, amb grans seients de braços profunds i encoixinats,
semblava un fumador de vaixell# En un recé, submergit en una butaca,
amb un diari als dits, ni havia Xavier Porcada. ízàÈ^va entrar sense
fressa, saludà amb el cap un parell de coneguts que alçaren eljsra ulls
d'un tauler d'escacs i escometé el seu antic company d'Institut:

■ <h>
- Eeliçoskulls que et veuen! r*
L'altre deixà el diari i s'aixecà, tot vermell de joia. Va abraçar

el seu amic amb efusié:
- Prancesc! Jo sí que estic content de tornar-te a veure! —
Segueren l'un davant de l'altre i es contemplaren llargament, amb

els ulls enriolats. Aquells anys d'estada a París, com a intern de
l'Hospital Heciker, havien fet de Xavier Porcada un pediatra eminent
- Prancesc estava totalment disposat a admetre-ho i a proclamarlo -y

però no l'havien canviat gens, físicament almenys. Potser només el bi¬
goti retallat, que li ombrejava el llavi i posava més gravetat a la bo
ca somrient. El mateix pentinat: la clenxa al costat que partia els
cabells negres i mats, amb un remolí que sempre havia estat el secret
turment de Xavier. Els mateixos ulls grisos, plens de franquesa i

.r V

d'ingenuïtat. La mateixa cara rodona i bondadosa, galtavermella. Ad--ir·cstcvn.cid' —

hue en el vestit, net i endreçat sense una ombra de ppesumimeït**-' ca¬
misa blanca, corbata fosca, americana i armilla grisa, sabates negii?é£
Porcada era igual que el minyé de l'Institut que un dia pujava al Ti¬
bidabo, amb Prancesc Vilà i Joan Portabella, per a decidir de conque¬
rir la ciutat.

- Veig que en Joan encara no ha vingut - començà Xavier,-.Tu, en
canvi, tan puntuàl com sempre. Què, què és de la teva vida? Com rut-

llen els negocis? I els teus pares, estan trempats?
- Jo he arribat a l'hora, però és que tinc cotxe. Un carretonet,

ja el veuràs, però que em fa molt de servei. I després, jo séc un ho¬
me pràctic; ja ho saps de tota la vida#-.Va somriure^Ell és el poe¬
ta, i els rellotges no s'han fet per a ell£.Ho crec que trigui, de t
tes maneres. Vaig tenir una gran alegria, ahir, quan el meu pare va .

dir-me que havies telefonat. |Per què no vas trucar al despatx?
- per no destorbar-te. Sé que estàs molt enfeinat.
- Peina, rai!• Sí que en tinc, i molta, però això no vol dir



res^.S'interrompé, per tomar a contemplar el seu amic,—-.Estic molt
content que al capdavall hagis vingut a establir-te a Barcelona* Creu-m
que moltes vegades t'he enyorat» M'havies d'haver escrit més sovint. Pe
rò potser aleshores 30 no t'hauria contestat. Escric tan poques cartes
particulars! El despatx em té ben absorbit.—

Mentre Francesc li explicava les moltes construccions que la seva

empresa havia dut darrerament a terme i la febre d'edificacié que enva^-
îa la ciiktat, el seu amic, al seu torn, el detallava. Tampoc Vilà;íiavia
canviat gaire. Seguia essent l'home d'estatura mitjana que deixaven pr
veure els seus disset anys. Quants en tenia, ara? Vint-i-vuit; potser
vint-i-nou, ja. Se li veien, sobretot, en els plecs del front, que e3
formaven i desapareixien seguint el curs de la conversa, en les galtes
blavenques malgrat l'afaitat diari, en els ulls petits, alhora malicio¬
sos i entusiastes, en les entrades del cabell, que avançaven, com una

amenaça dv^e calbesa, enmig de la llustrosa llisor del pentinat cap en¬
darrera. El menté s'havia fet més angular, gairebé quadrat; les espat¬
lles també s'havien desenrotllat i traîen els exercicis físics cons¬

tants, l'esforç muscular, la vitalitat d'aquell cos massís, vestit de
gris clar, que ara estava confortablement instal·lat en aquella butaca.
En mirar-lo, Xavier retrobava la vella sensacié de seguretat, de con¬

fiança en el seu amic. Tornava a convèncer-se que aquell capità d'in¬
dustria que tenia al davant, enèrgic i sense sentimentalisme3,era tan¬
mateix un d^-els seus millorà amics, i que podia comptar-hi sempre.

-Ja veus^- seguia explicant Francesc -; quan el meu pare va muntar
la seva fabriqueta de filats metàl·lics, no podia pas pensar-se que les
coses s'embolicarien com van embolicar-se i que, quan jo tornaria de
Londres, l'any 23, me l'hagués de trobar al davant d'una agrupacié de
fabricants disposats a fer foc nou i a adaptar-se a les necessitats mo¬

dernes. Vaig entrar a la nova Societat com a enginyer, vaig encertar
el camí a seguir i ja em tens avui convertit en un dels gerents: de
fet, séc el que dirigeix tot el ^tinglado*. Què te 'n sembla? Ara ma¬
teix, amb l'Exposicié, et quedaries parat si et digués les bigues de
ferro i els travats que hem arribat a muntar en tots aquells palaus
que semblen de carté. I no ens podem queixar...—

S'interrompé, perquè acabava d'entrar a la saleta, exuberant i
enorme sota aquell sostre baix, amb els cabells tempestuosos i els
ulls guspirejants, Joan Portabella. Se'ls apropà gairebé corrents i va
sacsejar amb energia Xavier, proferint en exclamacions de joia que fe¬
ren alçar de nou els ulls, amb reprovacié, als silenciosos escaquistes

- Ja tenim aquí el nfistre doctor! Ja hi som tots tres, altra
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vegada! Ara sí que farem coses! Ja veureu! —
El salé s'anava omplint poc a poc. les penyes es formaven, com car¬

da dia, llur conversa ara es veuria ÍUT^da^entre les discussions dels
altres. Abans de seure al costat dels seus amics, Joan va llançar, a

intenció ¿W'una colla que formaven un rotllo un xic més enllà:
- Quin bullit heu armat, amb aquelles declaracions del jurat del

Crexells! I almenys, aquest any, bé o malament, heu donat el Premi! Sou

uns perfectes cagadubtes!
- Potser valdria més que anéssim a prendre cafà a una de les sale-

tes del segon pis. Podríem parlar amb més tranquil·litat - proposà Vi-

là, abans que el seu company s 'embranqués en una polèmica literària.^
Avui hem vingut per trobar-nos tots tres, i no per res més.

- Potser sí que serà millor.-
Al segon pis s'obrien tot de peces acollidores, sales de rebre bur

geses que donaven al pati de les palmeres i el brollador. S'instal·la¬
ren al voltant de la tauleta, amb els tres cafès-exprès i les copetes

de conyac. ^

- Avui és diàsabte^ a la tarda. Almenys per mi, setmana anglesa. I

després de tant de temps de no haver estat plegats, bé val la pena que

passem tota la tardea xerrant^ - començà Francesc.
- I tant! Encara que faci festa al diari, no vindrà pas d'aquí.-

Era Joan Portabella qui assentia.

Xavier b&V&t mirava tots dos, tan diferents l'un de l'altre. Erari

cesc, mitjà, robust, discret, amb el seu aire britànic - com es compla
vien a dir els seus pares.—, Joan, en canvi, alt, els cabells rutllats
i sempre despentina.ts, els ulls grossos i expressius, la boca gorman-

da, d^e llavis gruixuts i vermells, el nas carnés i dret. També se'l
veia atlètic, però més aviat era magre de cos, amb la cara i les man3

molt brunes. Anava vestit amb una roba ben tallada i de bona qualitat,
amanida amb una, punta d'originalitat, ±h± fos en la corbata estreta

com una trensilla negra o en la manera de clavar-te de fit a fit els

ulls. Continuava parlant:
- Què? T'instal·les definitivament a Barcelona? Els teus pares

_-i nia. rad an&r & 'esgarri fava de la carr®ra que emprenia! Prou quri
deuen estar contents.

- Sí, molt contents. Posaré un despatx en un pis, no sé on, se¬

gurament a un barri obrer, i a veure què faig. Si de passada pggués
entrar a l'Hospital de la Santa Creu, al servei <l^e les criatures,

m'agradaria metó» Aquests anys d'estada al Necker m'han servit de
fc* Em penso que he acabat díaprendre l'ofici.
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- No ajudaràs el teu pare? Em pensava que t'instal·laries amb ell.
- No. A ell li feia il·lusió, però quan li he explicat les meves

raons, m'ha comprès totseguit. Vull començar a zero, com ell mateix.
No vull ésser àl metge que hereta la parròquia del seu pare, amb els

M^ .i-

mobles del despatx. I èeaaés, 30 faig una especialitat diferent. I tu,
Joan , què fas, ara?

- Ara? Poca coa^a i molt, com vulguis. Estic al bufet d'en Palau/

pritímra quota, ja ho saps,' tinc alguns assumptes, però,tot plegat, sis
rals. La feina d'ad^vocàt^ picaplets no està-fo.ta per mi, ja ho sabeu.
Faig periodisme. Estic a *La Publiez em penso que ja t'ho vaig escriu¬
re. Hi executo feines estranyes: revistes de premsa, enquestes, pàgi¬
nes literàries, comarcals, què sé jo! De tant en tant hi publico un

article signat, perquè la gent es recordi que en Joan Portabella és
un escriptor important. Ho és, però? Què us en sembla?—

Es posà a riure. A Xavier va semblar-li que els mots del seu amic
tenien un fons d^amargor. Volgué afalagar-lo.

- Des d^e París ja he anat llegint les teves coses. Has escrit
assaigs molt interessants. I aquell llibre de versos que vas enviarà-
me... ^Cobalt', no?, va impressionar-me molt. I això que jo no hi en¬
tenc res. Però tothom et considera un poeta de mèrit i un bon escrip¬

tor, n'estic segur.—

Joan tornà a riure, amb la seva rialla sonora.

- "Poeta de mèrit, bon escriptor"! Sembla que et senti recitar
la meva necrologia o un article biogràfic de l'Espasa! No m'acontenta¬
va pas amb això, abans. Aspirava al geni, a la glòria! Per menys de
"gloriés poeta i escriptor genial" no hauria passat, t'ho ben juro!

- I bé ¿quants anys tens? Vint-«i-set, oi? Què vols més? «Homenat¬
ges piíblicjí, c.yom feien a Guimerà o a Rossinyol? Tens un nom cone¬

gut, que t'ohre tocfces les portes. Pots fer el que vulguis: poesia, no¬

vel·la, teatre...- Francesc havia intervingut. Les depressions de Por-
tabella li eren tan familiars com els seus engrescaments, però sempre

li feien angúnia, comm una flagrant contradicció de l'ordre natursJ..
- Si el meu pare no /^hagués mort, peax m'hauria repetit que

ell tenia raé, quan s'esgarrifava de la carrera que emprenia! Prou que
el meu preciós germà xè. se n'omple la boca! Em penso que de vegades,
ell, el gran fabricant, es dóna vergonya de tenir un germà tan iroítil,
que ni tan sols li pot servir d 'assessor jurídic o per fer-li cobrar
les lletres protestades. Tinc un nom conegut, dius. Sí, conegut aquí,
a l'Ateneu, entre uns quants centenars d e lectors de diaris i de re¬

vistes, i '-ú£í^ecftptiar. No és pas això, recordeu-vos-en, allò que



- Allí) que volíem! ¿Vols dir que hi ha mai.: manera d'aconseguir-
ho? Tens una il.lusid, et proposes una fita amb tot de detalls accesso¬

ris pel camí, i vas per abastar-ho tot, per complir un per un aquells

punts del programa. I aleshores t'adones que no és allò, que no serà
mai allò que imaginaves, I>eu ésser que t'has proposat una cosa massa am

biciosa. Tu, Xavier, que eres el més modest, i que has anat poc a poc

en el teu camí, segurament deuràs realitzar el teu programa. I això
que tot just ara comences a posar-lo en pràctica!¿Quò deies, fa deu
anys? Ah, sí! Volies ser metge per fer el bé, per ajudar el bé a vènce"
el mal. Un programa senzill. Potser en la pràctica tampoc ho serà gai¬
re. Però.nosaltres.,. Ja ho veus: Joan és un escriptor conegut i un

advocat sense gaires pletsj allò que volia tem» precisament, i no està
content. Jo séc un enginyer qçe dirigeix una gran empresa, que ajuda a

construir la nova Barcelona, és a dir, les coses que m'il.lusionava de
fer. I tampoc tinc la plena sensacié d'haver reeixit...—

Havia dit els darrers mots en veu baisa, com si fes una confes-
sid dolorosa. Tot allò li havia sortit d e dintre, a desgrat seu. Mai
no s'havia aturat a pensar-ho. Però ara s'adonava de com era veritat.

No, no estava satisfet.
Xavier somreia. Ara, com feia anys, quan tots tres esmolaven els

bancs d e l'Institut, creia en els seus amics. Jt^lurs insatisfaccions,
llurs suposats fracassos, no l'enganyaven. Francesc i Joan eren de la

pasta dels lluitadors, dv^els que vencen. Ell, en canvi...
- Ni l'ism ni l'altre no teniu rad - declarà, solemne*-.Heu reei¬

xit, o esteu en ple camí de l'òxit, i no voleu reconòixer-ho. Jo sí
que tot just ara començo , i no sé^com m'aniran les coses..,—

Joan tingué un moviment d'impaciència. Begué d fun glop la copa

de conyac que tenia al davant i exclamà:
- Doncs jo sí, que ho sé, com aniran! Tindràs molts clients i far-

ràs molt de bé. I com que no tens ambicié, sempre estaràs content i
tot et sortirà de la millor manera possible. Ets l'iínic de nosaltres

que podjcà dur a la realitat els seus projectes. Francesc té rad.—
Vilà havia encès una cigarreta i s 'havia aixecat per mirar un mo¬

ment al pati. Dret encara, tornà a parlar:
- ¿Sabeu quin és, de debò, el culpable dels nostres fracassos, o

dels nostres mig-èxits, si Xavier s'entesta a creure que ho sdn? Doncs
és que no hem hagut de lluitar, que no ens hem hagut de guanyar mai
la vida. Tot ho hem trobat a puntj només hem hagut de recollir. Imagi-
neu-vos que en lloc de tenir uns pares benestants, que ens varen poder
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pagar els estudis complerts i ens varen permëtre que ens preparéssim
fins als vint-i-cinc anys, abans de llançar-nos a guanyar cinc cèntims,

haguéssim estat els fills d'uns menestrals, d'uns petits industrials,
d'uns obrers. Què hauríem fet? Als catoree o quinze anys hauríem hagut

de deixa# els estudis; ens haurien posat d'aprenents, de meritoris, de

manobres, què sé jo, a treballar, per a ajudar la familia. I ens hau¬
ríem trobat encadenats a la feina, a una feina que no hauríem pogut
deixar per molt que ens desagradés, perquè els nostres guanys haurien
estat necessaris a casa. Aleshores sí que hauria tingut mèrit triomfar!
Aleshores sí que hauria ÜHgEdbcm estat autèntic el triomf! Ara^rai!
Jo m'he trobat, en arribar de Londres amb el meu títol flamant, que

el meu pare em posava a les mans una situacié magnífica. No he hagut d
patir gens per a obrirem© camí.

- Perè si no haguessis estat un bon enginyer, no hauries pas reei¬
xit en la teva empresa - seguí pledejant Xavier.

- Bon enginyer! A Anglaterra n'hi havia pel cap baix dos cents

que eren millorà que jo i que s'han passat mesos i anys sense trobar
feina: alguns, a l'últim, han hagut de posar-se a fer de manyà o de
descarregador del moll, o bé emigrar... N'hi ha també que han triomfat,
i alguns que pujaven del no res, d'una família de treballadors, i que

tenien la força de voluntat d'elevar-se, costés el que costés, fins a

una situacié important. A la meva Sacietat hi ha un enginyer, en Ricar

Fornells, que té cL-eu anys més que jo, i que eraj¿ un simple mecànic,
fill d'un dels obrers de la fàbrica que havia tingut el meu pare.

voler estudiar, i va estudiar, mentre seguia treballantma jornal. Quan
crrEL miro, li tinc enveja. Ell sí que ha reeixit, encara que no guanyi
tants diners com $o!

- No d^iguis, que en Joan no ha utilitzat pas els seus diners ni
la influència de la seva familia per a fer-se una posicié literària.

- I és clar que sí! El seu pare no volia que fes versos ni perio¬
disme, ja ho sé. Però si no haguessin estat els seus diners, encara
que ja sé que en Portabella els menysprea cordialment, no hauria tingu
mai el temps ne^jcessari per a estudiar una carrera que ja sabia que

no utilitzaria per a guanyar-se la vida. Ni hauria pogut fer versos am
tanta llibertat i editar-se Is ell mateix. Ni fer periodisme d'-una ma¬

nera distingid-a, sense haver-se de carregar les feines de bastaix ni
les angúnies dels que necessiten els cinquanta duros de la mesada i
encara no en tenen prou...—

L'al·ludit es sentí molestat:
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- Planteges les coses d'una manera, tu també! Com si no sabessis
_ . , < - _ noacri/í 11 rÍlÍQñ Í_273?6!Í:l0X!Lr/^ lcl jL »Il·llQj-O

que, encara que &agués estat pobre com una rata, ni que hagués hagut
de treballar d^es dels catorze anys, hauria fet versos i m'hauria fi¬
cat al periodisme! Era una cosa que duia massa ¡H dintre meu. per a re-
__a qcfflT)re Cada dia es veu més clar que el paxs esta cansat

nunciar-hi.

- Qui sap! Potser tens raé; potser sdc jo qui en tinc. 0 potser
és que la raé va, com sempre, a mitges. El que volia dir és que els
nostres anys d'aprenentatge no han estat gens durs i que els diners

dels nostres pares ens han aplanat el camí. I això, a tots per un

igual.
- Si. Reconec que és veritat, ais ha mancat aquell estímul, aque¬

lla urgència de l'haver de guanyar-se la vida. Al costat del meu pare,

que va haver de fer-se metge a pols, pels seus propis mitjans ¿quin
mèrit tinc jo, que als vint-i-set anys encara no he fet res de profit?

- Vinga, vinga, Xavier, que al teu Hospital, de Paris et deus haver
fet un tip àe salvar criatures* Decididament, tu ets el que quedes
millor de tots tres.—

Mentre parlava, Joan encenia una cigarreta amb un encenedor dau¬

rat. Donà Tines pipades i continuà:
- Prou que ho sé, també, que tens raé, Francesc. Els diners i la

posicié dels nostres pares ens han servit de molt. També ens han estat

un hand-«dcap. Més que aixà, de totes maneres, la cosa que a mi em tur¬

menta, quan miro on séc i iss tot el que he fet fins ara, és constatar
que la meva activitat no ha estat útil a ningií, fora de mi. ¿Us en re¬

cordeu, d e quan volia guiar els meus conciutadans, intervenir en la

política, activar 1'alliberacié de Catalunya, provocar aquell canvi

que tots esperàvem, quan va acabar-se la Cran Guerra? No he guiat niív-

gií, ni he pogut intervenir en la política, perquè ara no existeix. No
direu pas política de tota aquesta faramalla de Unions Patriòtiques i
Sometents que ens ha encolomat el ^Salvador de España*, ni de la li¬
teratura subversiva, però molt dissimulada, per mor de la c^ensura,

que fem nosaltres! M'he trobat que 1'alliberacié de Catalunya i el
canvi de règim, tan esperat aleshores per tots, s'han tornat aigua^-

poll. No he pogut servir ningií, ni menys la meva Pàtria. I estic segur

que és per això que el meu mig èxit no em satisfà gota. Triomfar per
tu tot sol, sense que el teu triorni' aprofiti fg nmngií, és una trista
victòria, no ho trobeu? — ., /

vu* « •OUXf
Posquejava. MancavaSt wit diwb per a Sant Tomàs, i els dies s'ana

ven escurçant. Cap dels tres no pensà, però, a encendre el llum. Xa¬
vier tenia la mateixa sensacié de malestar que Francesc, en topar amb
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el pensament íntim àe Joan Portabella. No era natural. Llur amic era
1'entusiasme, l'agitaci<5, la passi<5 una mica irreflexiva, la il.lusié
sempre flamejant. Volgué tornar-la a encendre:

- Han estat aquests anys de Sictadura^ que us han fet mal. Però això
no pot durar sempre. Cada dia es veu més clar que el país està cansat
d'aquest rògim. ¿No veieu la revolta com "bufa per tot arreu? L'absolu-
cié de Sánchez Guerra pel ^©ons^tri és un cop mortal per a Pri-
mo de Rivera. A França, us ho asseguro, tot i l'entendriment que sempr
han sentit pels dictadors dels altres països, comencen a veure que aix
s'acaba. La pesseta està enfonsant-se.w

Francesc no ho veia tan clar.
- Les Exposicions han estat una injecció d'oli camforat per a la

Dicëcadura. La de Barcelona no pot negar-se que ha estat un òxit. Ha
donat feina i distraccié a la gent, i encara raja. La major part dels
badocs que s'extasien davant de les fonts lluminoses, o que fan cua
davant del$ palaus i les atraccions, troba que tot està molt bé, i que
sense un rògim de força no s'hauria pogut mai arribar a realitzar un
tal esforç.—

S'adonà qie adoptava els arguments del conformisme de la burge¬
sia més egoista, contra la qual sempre es feia la il.lusié de lluitar.
Va tornar-se una mica vermell. Continuà:

- Si, la situacié financera és dolenta. I l'opinió piíblica del
país, en la seva gran majoria, està contra el dictador. Però aquest^
equilibri pot allargar-se encara uns quants anys...

- Almenys tornés a sonar l'hora de Catalunya! - exclamà Joan. Ja
tornava a estar excitat, encòs per tot d'il.lusions magnifiques.—.
Aquesta vegada sí que no ens la deixaríem prendre, com l'any 17 i el
3-9! —

L'any 17! Francesc recordà aquell estiu agitat. Tornà a tenir,
ben precisa, la visié d'una barricada, amb un home aclofat al damunt.
Aleshores havia decidit d^'intervenir en els canvis, en tots els tras¬
balsos cL,eciaJ.us que es produïssin a Catalunya. Tot ¿fhavia xxh anat
ben a l'inrevés de les seves esperances, ¿Qui sap si encara podria
ésser lítil, ell també? Sospirà:

- No, si es presenta, us ho asseguro, no ens la deixarem prendre.
I després, entre els teus versos i els nois que posarà bons en Xavier
i les encavallades de ferro que jo fané, podrem ajudar a fer-nos una
Pàtria tal com la somniàvem.

- I tal com encara la volem! - afirmà, solemne, Portabella,
Hi hagué un moment de silenci. Fou Xavier qui l'interrompé:
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- Jo hi faré hen poca cosa, us ho anuncio. Ja saheu que sempre us

he deixat la iniciativa. De totes maneres, sempre amics, sempre units,

tal com vàrem prometre'ns aquell dia # dalt del Tibidaflo. Què n'ha pas¬

sat de temps! I de coses! ¿Saheu què és aliè que més recordo, d'aque¬
lla època? La mort d'Isabel.—

Ara ja era gairebé fosc. Només així hauria Xavier gosat evocar
aquell dolç fantasma.

- Quan vaig rebre el teu llibre de versos vaig veure que tu també
te'n recordaves. Ella hi era en gairebé totes les pàgines, 'l'ho vaig

escriure i tot, em sembla. I tu, Francesc, te'n recordes?
- Sí, me 'n recordo molt. Justament l'altre dia, remenant un calaix

on la mamà;#'té tot de retrats de família, vaig trobar-ne un d'ella. El
d^uc a la cartera.

- Ensenya'ns-el*--. Joan feia una veu fosca, una mica tremolosa.
Erancesc s'aixecà i anà a encendre el llum. Es miraren tots tres,

enlluernats. Perè Yilà ja s'havia tret de la butxaca una cartolina i

l'allargava als altres dos. Afanyosament, Portabella l'agafà.
- Aquesta, és ella? - no sabé estar-se d'exclamar, adolorit.
Xavier, abocat damunt la seva espatlla, mirava també el retrat.

Malgrat el vestit absurd, malgrat el capell enfonsat fins a les ore¬

lles i els ridículs accessoris del fotègraf, aquells ulls clars i a-

quelles dues trenes/> eren Isabel. Tot el que restava d'Isabel.
- Com canvien, els retrats! - sospirà Joan.—, Com envelleixen!

els
- De vegades^, sén els records,que canvien i envelleixen - mur¬

murà Francesc. Tornà a desarcamb cura el retrat a la cartera. Hom no

havia de desvetllar els morts.

- I ara, què fem?¿Teniu feina o voleu que us dugui amb el Waux-
hall a d-onar un tomb per l'Exposició? En Xavier és una mena de foras¬

ter. Bé li hem d^'exhibir la nostra gran ciutat! Va?
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ii. LES INQUIETUDS DE JOAN

Love's not so pure and abstract as they use
To say, who have no mistress but their muse. .

evident a'un «amateur»- sense traça/^amunt eXofcapçSDNHfò llit pen-

Corn de costum, la portera no era al seu quiosc envidriat. L'as¬
censor no marxava perquè, segons aclaria un rètol, "estava en obser¬
vació". Tant se valia. Pujaria a peu. Era impossible negar la dis¬
creció d'aquell recés^una discreció creada per la mateixa gentada
que vivia a la casa. Mentre trucava a una de les portes del primer
pis, Joan rumià quin concepte devien tenir format de la senyora Ger¬

trudis els altres veïns de l'escala.¿La consideraven, com ella es

gloriejava en la intimitat, en la seva qualitat autèntica o imaginà¬
ria de vídua d'un coronel i parenta de tot de famílies importants?

¿0 bé endevinaven la procedència dels seus ingressos i el caràcter
de les seves visites? Els barcelonins no són gaire xafarders. En

aquell barri, en general, encara ho són menys.

- ¿Com està, senyor Martí? Passi, passi.—
Era la senyora Gertrudis en persona, neta, endreçada, distingi¬

da i tj)t, amb el seu cabell gris i els seus vestits foscos i aus¬

ters, qui li obria la porta. Al rebedor, nomós il·luminat per una

finestra del celobert, hi havia dues banquetes, un penjarobes sem¬

pre buit i un parell de litografies - '«Doña Juana la Loca"' i «Los

Amantes de Teruelf emmarcades en negre. Un gruixut cortinatge tapa-
va 1|entrada del passadís. Joan coneixia prou la decoració.

- Bon dvia, senyora Gertrudis. ¿No ha vingut encara...?
- No, senyor Martí, aquella-ocnyoro*a no ha vingut encara. Su-

poso que vol dir ±^ïï^toixa- aé~la darrera vegada - insinuà la vídua

del coronel^ amb un aire diseñetíssirn. Sí, era la mateixa, prou que
es veia»-, ¿Voldrà passar a la cambra a esperar que arribi?

- Està bé.—

La mestressa del pis aixecà la cortina i precedí el seu visi-
A.*'

tant, corredor enllà. S'aturà davant g/una porta i l*obrí.
- Si és servit. Vostè mateix.—

El llum de la cambra estava encès; les persianes, tirades avall
deixaven entrar molt poca claror del celobert^per la finestra. Joan
tancà la porta i contemplà la peça. La coneixia de sobres, amb el
llum d e peu cobert per un gran mocador de seda vermella, la taula,
èe centre ovalada, les dues butaquetes, l'armari mirall, el lavabo
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i el bidet que detonaven només una mica, i^ sobretot, flanquejat
per les dues tauletes de nit, el llit de matrimoni de noguera, amb
la seva ^lànova de color de rosa. Coneixia també de sobres el paper

de les parets, fet de flors i de franges alternades, i els quadros
que hi havia - uns vagues paisatges sense res de particular, obra •

evident d'un *amateur.1* sense traça«^35amunt el capçal del llit pen¬
java un tapis, amb una dona nua ajaguda damunt una pell blanca,
creacié pictòrica de la mateixa qualitat que els paisatges, però
amb més pretensions, fot allò, amb la seva sordidesa, l'irritava i
el feia ave^rgonyir-se d'ell mateix, com cada vegada aue hi venia.

$ Ho sé pas perquè .troag de tornar, després d'haver dit i re¬
petit que mai més no cauré en aquesta temptació. Però, aquesta si,
serà la darrera vegada/'/'-fin va prometre's.

frigaria gaire, aquella Ti'pirhn? Mirà el rellotge, tot asseient-
se a una de les butaques, després d'haver deixat capell i abric a

l'altra. Les quatre, ïïsfcîtei no es retardava mai gaire, però semblava
tenir un cert punt a fer-lo glatir cinc o deu minuts. justament,
a les set, ell havia de trobar-se amb Claudina a can LiLibre. fornà

a sentir una onada de vergonya que l'envaïa. Era imperdonable, bar¬
rejar Claudina amb allò, pensar en Claudina en aquella cambra... Ho

vament c^ecidi^acabar d'una vegada.

El timbre de la porta sonà un parell de sggons.^' Deu ésser ell
f va pensar. Sentí com la senyora Gertrudis passava pel corredor,
venint del fons del pis, del menjador, on tenia unes visites. Des¬

prés del soroll d'obrir i tancar la porta, va sentir una veu d'home
alternant amb les exclamacions meloses de la mestressa. Ho, no era

Mercè, encara.

Mercè! Va evocar la primera vegada que l'havia vista, ara feia
un any, en aquell cafè de la Plaça de la Universitat on de tant en

tant es trobava amb uns amics. Alta, elegant, amb els cabells d'un
ros oxigenat, les mans fines, d'üngles lluents i rosades, els llavis
vermells i molsuts, el nas curt i maliciós, d'un blau molt clar els

ulls, fina de cintura i amb el doble fruit del pit ben acusat sota
la brusa de seda i la jaqueta hsx ajustada. L'havia atret totseguit,
no sabia perquè. (Després ho comprengué, i li féu angúnia: era la

semblança amb Isabel, o almenys amb el vague record d'Isabel, allò
que l'havia atret «f^Mercè.J Se li havia apropat, va entaular-hi con¬

versa i ja sortiren plegats, perquè aquell dia justament no compare-

gueren els amics de Joan ni la persona que ella esperava. Va acom-

|p,nyar-la a casa^# només fins a l'escala. Mercè era manicura d'ofici
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treballava » an cercle masculí molt distingit, i vivia amb la seva

mare i àhrorlnhra germaneta. Tenia, sobretot, un gran respecte áv les

aparences. Joan va agradar-li toijseguit, però va saber resistir-li
una llarga temporada, dura^nt la quel ell la dugué a cinemes i tea¬

tres, li féu molts presents de poc preu i àdhuc es permeté de convi¬

dar-la a sopar un parell de vegades a un restaurant on hi havia re¬

servats. Maldat totes les ocasions i malgrat les dots de seducció

de Joan, Mercò defensà a capa i espasa una virtut que ell tenia
sospites que era estantissa i ella prou raons per saber-ho del cert.

Joan recordava aquelles setmanes d'engrescament, durant les
quals gairebé oblidava Claudina. No, ara ho veia: no era que 3<o-
blidés. Potser, al capdavall, Claudina i les seves eternes vacil.la¬

cions, la família estúpida que s'entestava a impedir el c^^asament,
eren els responsables directes d'aquella rauxa, com d'altres de pre¬

cedents. Sospirà. Qui sap si no en seguirien d'altres, encara! Mal¬

grat les seves preocupacions Religioses, Joan no podia sentir gaire
remo^dUftfefents per aquella aventura ni per cap de les altres. Des del

primer moment ensenyava les cartes. No podia tractar-se d'enamora-

ments seriosos ni menys de matrimoni. Ell estimava una altra noia.o»?
(0 millor dit, per/fer-ho més acceptable i menys feridor, estava
promès amb una altra noia,} Però, en aquell moment, li agradava Mer¬
cè, la necessitava, la volia. Sense moure's d'aquests tres verbs,
Joan sabia confegir inefables lletanies i sabia per experiència
l'efecte que en general produïen.

Quan Mercè es convencé que amb els seus refusos no aconseguiria
pas forçar Joan a un matrimoni amb el qual, d^e moment, ella s'havia
fet ofertes il·lusions, va cedir, amb un lleu arrongament d'espat¬
lles. Ara es veien de tant en tant. Alguna vegada al cinema, d'al¬
tres en aquest pis de la senyora Gertrudjis. A l'estiu havien anat

algun diumenge a banyar-se a Castelldefels - aleshores Claudina era

a Vichy^ amb els seus pares.-Com que s'avenien ba^stant bé de caràc¬
ter i de temperament, havien sabut acomodar-se a unes relacions de

les quals cada un treia tot allò que podia, sense comprometre's a

res més.

El timbre tornà a trucar. Escoltà. Aquesta vegada si que devia
ésser ella. Sentí el repic curt i sec dels talons alts que alternar-
va amb les petjades apagades de la senyora Getrudis. El pom de la

porta va girar^i Mercè entrà, somrient.
- T'he fet esperar gaire? —

S'apropava a ell, que s'havia alçat i anava a besaR-la. Es deixà
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prendre en els "braços de Joan i presentà la galta fresca als llavis

d'ell, tot apartant els seus. Després es va desprendre, anà cap a la
porta i la va tancar amb clau. Apagà el llum del mig i deixà tínica^
ment encès el de peu, que deixava la cambra en una penomjbra rogen-

ca. Va treure s el capell i el amb precaució damunt la taula.
Es tragué també l'abric i el deixà, ben plegat, dotiiwiiL una cadira.

- No sé per què no ïlí té un penjarrobes - es va plànyer.
Joan sm la contemplava. SÍ, era la Mercè de sempre, Preda, cal-

culadora àdhuc en el^plaer, qae sabia administrar i aprofitar fins
a la darrera engruna. Sabia que ara començaria la comèdia de cada ve¬

gada, admirable creació de la coqueteria, simulacre de pudjieiq^a que
havia d'excitar encara més el mascle i fer-li oblidar tots els escrií-

puls i totes les resolucions de trencar aquell joc perillós i ple de
delícies. El sol moment de tenir-la entre els seus braços, tan lleu¬
gera i tan fràgil, tan ben ajustada a la mida de la seva abraçada,
ja s'ho havia endut tot sense deixar-ne rastre. Ara ell només era

l'home que desitjava aquella dona i que volia fer-la seva.

Anà po^r abraçar-la una altra vegada i ella tornà a esmunyir-s
é

- Per què fas aixó? Sempre hem de començar igual!
/

- Es que sempre penso que això que fem està malament.—
o*C*

S'havia assegut als peus del llit i a©33L mirava amb els ulls
càndids molt oberts sota els cabells curts i rutllats, que li aurio-
laven el cap. Joan, amb la seva cara viril i bruna, la seva corpiu-

lència, els seus cabells negres brillants, li ¡a&*aâasm força. Perè
era agradable de fer-lo gruar.

- No saps? Em sembla que m'ha sortit un pretendent. No pas un

home com tu, que va només per això - assenyalà desdenyosament el lli
on seia - sinó un home que vol casar-se amb mi.—

u/wt

péu^paa pausa.

- Em penso que sí, que em casaré. Té diners i es creu que sóc una

noia decentjjf!. Podré deixar d'una vegada el Cercle i l'haver de mase-

gar les grapes d'aquells vellots que només pensen m tocar-te. Què
?

sembla? Paré bé, oi? —

Què li semblava, a Joa_fi? No s'aturà a pensar-ho. Només sabia que

tenia odi a aquell home desconegut, que se li havia desvetllat la

gelosia i que aquella dona ara li feia fàbia i fàstic - sí, fàstic?—
Sentí impulsos de pegar-li, d'esclafar-la, i s'abocà damunt d'ella;

Però els braços, en lloc de colpir, voltaven el cos de la noia i els
ijt ÀÀ,

llavis ar^ncastaven a la(T5ooa. Mercè intentà desí'er-se d'a¬

quella abraçada, però no pogué. Caigué enrera, vençuda.
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S'estimaren goludament, sense paraules, la dona freda i plena
d'escarafalls de pudicicia sabia esdevenir una bacant desfermada.
Les seves cames llargues i afuades, les sines rodones, molt separa¬

des, el ventre ovalat prenien una vida independent i es contradeien
amb la blavor dels ulls i la cabellera asexuada. Posava els cinc

sentits en la lluita amorosa i oblidava de grat les seves ambicions,
les seves necessitats, les seves temences, atenta a extreure d'aouell
moment tota la gamma de les sensacions. Atenta també a fer vibrar de

gaudi aquell cos jove que la cobria amb els seus lesos i les seves

carícies frenètiques.
En un moment de treva, assossegats però no sadolls, encengueren

una cigarreta •

- De debò et vols casar? ¿No mío lias pas dit per fer-me gelo
sia?

- Tío dic de debò, Joan. Ja mía agradat, no et pensis, de fer-
te patir una mica. Això vol dir que encara m'estimes...

- I és clar que t'estimo! (Però, malgrat els mots, la seva ex¬
clamació no tenia aquell to de sinceritat que les dones saben des¬
triar tan bé.$

- Si, és clar, m'estimes... Vols dir que t'agrado per^això. Però
vols casa»-te amb una altra. Si, home, ja mío has explicat moltes
vegades. Si no em queixo! Ja saps que no sóc una sentimental. Compren
dràs, du-e totes maneres, que jo també jfcr—fi^r els meus projectes. A

casa, cada dia hi ha més necessitats, I jo em faig gran. Ja tinc
vint-i-cinc anys; aviat seré una vella. D'ençà que vaig amb tu, prou

que ho sé, no he fet res més que pierdre el temps. -
V<K, jBo/fih.!/ est - ¿4*)De què li serviria protestar? Hs-tren^é-uiía altra vegada en els

seus braços i va ofegar els seus mots amb un altre bes. Mercè tenia

raé. També ell ho sabia, que allò no podia durar, que li feia perdre
el temps estúpidament. Tanmatësix, va dir-se, no era pas tan segur que
tots aquells mesos Mercè hagués perdut^el temps. La seva fidelitat ex

era problemàtica; Joan no s'havia mai fet il.lusions. Una altra ona¬

da de gelosia l'envaí, però sense la fúria de la primera. Per què
pensar i torturar-se? Allò que calia era gaudir, només gaudir. No era

pas aquell el moment dve pensar.

Ni ho era ta^mpoc el curt trajecte en taxi fins a can Lllibre,
després d'haver deixat JÉ Mercè a la cantonada del Passeig de Gràcia,
$ prop del cercle on treballava. Joan li havia donat dues-centes pes¬

setes, perquè ella havia parlat amb ama^rgor d'aquella brusa que es

volia fer, del compte de l'electricitat que calia paga^r, de la tos
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de la seva mare. Mercè havia rebutjat els diners, i va protestar

que aliè era com si volgués.pagar-li aquelles hores que havien pas-

sat plegats. Al capdavallyhavia acceptant. No era pas la primera
vegada. I ella sabia que a Joan no li venia d'aquells diners.

- ¿Quan ens tornarem a veure? - preguntà ell.
- Ja et telefonaré al diari, qualsevol vespre - va prometre ella,

abans de baixar del taxi*.

No, no hi havia temps de pensar. Eren les set tocades. Arribà a

can Llibre, pagà el xofer i srendinsà pel salé de te. En una tauleta

hi havia Claudina i la seva insepara^ble Magda. Va precipitar-s'hi.
- Com esteu? ¿Na estona que heu arribat? —

Donà la mà a les noies i s'assegué a llur taula. Al seu davant,
instal·lada en el seu sillonet amb aquella majestat na^tural de tots

els seus moviments, Claud-ina Bertran li va tornar el somriure. Magd
Llorenç féu una ganyota que va estrafer un moment la seva cara de

follet maliciés.

- Bo, ja tenim davant per davant els dos enamorats que no saben

què dir-se. Amb la il.lusié que em fa a mi^aguantarjóla capa! Sort
que allà baiaçiíveig les Anguera i sé que tenen moltes coses per /¡expli-
o-ar-me... Ja em perdonareu, oi, fillets? -r

Estava dreta i ja se n'anava cap a l'altre extrem de la sala. Joan

va respirar, satisfet. Gràcies a Déu, aquella Magda era prou compren¬

siva. ïornà a mirar-se Claudina, que seguia amb la vista, mig dient,
la seva amiga. Que bella la trobava! No podia saciar-se de comtem-

plar-la. Des d--el primer dia que la va veure, feia ja tres anys, que
n'estava enamorat, amb totes les potències del seu cos i del seu es¬

perit. No era pas com les altres vegades. Si n'havia estat d'enamorat,
en altres ocasions! Però no era la mateixa cosa. De vegades li costavs
d'evocar els noms i les fesomies d e totes les heroïnes de les seves

aventures sentimentals, començant per la pobra Isabel Catllar. Però

mai, mai, no havia sentit allò, aquell total enlluernament, aquella
rendicid absoluta dels sentits i del pensament davant la bellesa d'una

dqh^a. amb el seu bust arrogant, térgid sense excés ni asfeots, amt#
En els seus vint-i-tres anys radiants, Claudina Bertran era - d'ai

xò no en dubtava ningii, ni ella una de les noies més boniques de
Barcelona. El seu pare era un potentat de la indústria, un dels set

Ofui. Id ket<jCA> »
o vuit fabricants més considerables de teixits cteA^O^^^alunya. Quan
Jaume Porta'bella, el germà de Joan, en parlava, adoptava un to de res¬

pecte.. (Es veritat que, d*ençà de la mort del sqpu pare, la fàbrica
no tenia la importància que la conüïfcea creixença dels anys de la
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Gran Guerra feien augurar. Més aviat havia perdut categoria. ) Això
a Joan tant li feia. Millor dit, el preocupava només perquè era

la raé decisiva que invocava la familia de Claudina per a oposar-se I
(&/ que sâ±a es casés amb Joan i àdhuc que hi festegés ^formalment*.
Aquell xicot que no tenia altres títols que els d'advocat sense

plets i periodista amb pretensions d e literat,no era, evidentment, I
un partit suficient ni de hon tros per a una noia que podia triar, I
a ulls clucs f si més no entre els homes de la mateixa categoria i
fortuna que el seu pare, un marit presentable.

Malgrat aixó, festejaven. Ara mateix, davant d'una cinquantena I
ll

de persones que trobarien manera de fer-ho saber als pares de la

noia, Joan i Claudina donaven l'espectacle d'una conversa molt

tendra. Ell no es preocupava gens dels espectadors i agafava entre I
les sevesïülmans la de Claudina, aquella mà blanca i fina, de dits
allargats i ungles esmaltades d'òval perfecte d'ametlla, mentre li
parlava amb la seva veu càlida i persuasiva.

- ¿Per què no et decideixes, d'una vegada? Els teus pares no

pocLqn res contra una resolució teva. Si m'estimes de debò, has de I
prescindir del/ que ells diguin o vulguin. Només és la teva voluntatl
que ha d^e comptar. Només ha de decidir el teu amor. I tu m'estimes,!
oi?

-üeia la pregunta sense espeiar—ne cap resposta, amo aire JSL,
convençut. De vegades, però, ell mateix en dubtava. ¿Era amor aque- j
lla passivitat de la dona, aquella acceptació dels homenatges de la !
passió com d'una cosa natural, aquell somriure benèvol, graciós, de
reina que acull el_q testimonis de lleialtat d^els seus súbdits?
Claudina no era pas massa alta, però tota la seva persona, amb la
perfecta proporció dels seus membres, amb el cap voltat per la tofa

d^els /cabells rossos, d'ún ros meravellós natural, que recollia la
llum en reflexos suaus, amb el perfil impecable, els ulls negres

ombrejats per les pestanyes espesses, el nas dret i fi, els llavis
ben dibuixats, que el llàpis vermell només havia de subratllar una

mica, amb el seu bust arrogant, túrgid sense excés ni defecte, amb '
els braços molsuts i blanquissims, les clames dretes i/plenes, de
turmells fins i genolls rodona, i la cintura estreta que acusava la,

C 5
rotunditat prometedora dels flansf» donava 6 tot JC hora una sensació
de majestat, de superioritat. Era una deessa grega, adaptada als cà¬
nons moderns â^e la bellesa femenina. I ho era en tots els seus

gestos, en la manera com caminava, i com ballava i com parlava i com
«.¿¿a,f-—* f
mJuu li—Orgullosa? No. Les deesses o les reines no teneí
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cap necessitat d'ésser orgulloses. Sempre estan al lloc que els per-

-fe&BS&s} no poder fer J»1ans per a ía nostra vida, no poder mai tenir

I era aquella deessa de vint-i-tres anys, aquella filla de mi¬
lionaris barcelonins. que Joan Portabella volia per muller. La vo-

lia i la tindria, i'eia un any només que 3m coneixia.Però des del

primer dia havia sentit aquell enamorament total, i havia decidit

que la seva vida estava destinada a unir-se amb la d'aquella noia
meravellosa. L'havia assetjada, s'hi havia presentat, s'hi havia
declarat abans d'una setmana,. Claudina es senti afalagada de bones

a primeres per aquella passié, tan diferent dels flirts innocus que

fins aleshores coneixia. Ell també era d'una mena diferent que els

pitres homes que li feien una cort discreta, i entre els quals els
impertinents de la senyora Bertran i els informadors particulars del
seu marit cercaven un partit ideal per a la noia. Al%, ben plantat,
de faccions perfectes, amb un foc als ulls i una roentor als llavis

que el feien interessant. Aquest era el mot* Joan era interessant.
- Comprèn-ho - seguia implorant i exigint alhora la veu apassio¬

nada de Joan^.No pot continuar^, això d'haver-nos d'amagar^com dos
S- j&SÏ&v

criminals,per veure'ns. No pot é@r que ens hàgim d'esperar en aques¬

ta situacié fins que els teus pares vulguin canviar de payer. Què es

pensen? Que jo vull els teus diners? Poden guardar-se'ls, els diners,
El que jo vull és tu, i res mésl Ja t'ho he dit moltes vegades; no
séc pas molt ric, però puc perfectament mantenir-te sense que els
teus pares hagin de donar-te mai ni cinc cèntims.

- Sí, ja ho sé. No és pas això, Joan. Els meus pares no poden
pensar-jíjfÉy això de tu. Es que no et coneixen prou, que els fas una
mica de por. Mai no me'n parlen directament, però m'imagino que els
deus semblar com una mica bohemi, poc seriés, i això els deu f^sapar

pnr mà-. Imagina't, un poeta!
- Si m'estimes, has de demostrarà-los que no tenen raé. No és

J

cap cosa vergonyosa'fer versos. Ja ho veus; ara ni cal dur els ca¬
bells llargs i una xalina, com fa cent anys. De totes maneres, tant

atíij *íti
me fa que ells puguin pensar de mi, $e tu i és la teva voluntat,
que m'interessen.

T
- Ja ho dius, tu! Però, contra d'ells, què vols que faci^^r? No

deus pas voler que ^érenqui^ que els deixí i que ho abandoni
tot per casar-me amb tu. |Que no veus que això és impossible? Val
més que esperem, que mirem d'obtenir que, amb el temps, canvîi l'ac-

eL

titud dels papàs. No és pas un sacrifici tan gran, això, per tu.
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- Que no és un sacrifici, dius? Veure't tan poc, i només uns mo¬

ments; no poder fer jhlans per a la nostra vida, no poder mai tenir
amo tu una hora de veritable intimitat. Estimar-te com t'estimo, i3,
no poder fer res per guanyar-te! D'aquest turment de cada dia,en
dius un petit sacrifici?
- Jo, per tu,bé deixo de banda tots els altres homes, tots els

bons partits que la mamà i les tietes em passegen pel davané". Em
privo de divertir-me i em poso en contradicció amb tota la família.
Encara voldries que fes més, àT

Sí, quan ella hi pensava, s'admirava de veure's capaç de tants de
sacrificis per aquell xicot d'ulls ardents i paraules imperioses.m r,Devia estimar-sesga, molt, per obligarse a tantes privacions i a tant

s
disgustos! Va gratificar-lo amb un somriure majestàtic.
- Ja ho sé que fas tot això per mi; i em sap greu, si a tu te'n

sap. Per això mateix voldria que d'una vegada acabéssim amb aquesta
situació tan insuportable i que pngnooo-i ^ n M

^

■ÎL/VL
Ho saps com penso sempre sosfe tu, com et necessito, com vol¬

dria fer-te meva i com desitjo que no et
manqués res, que fossis la dona més feliç de la terra!

- Jo també ho voldria, però els meus pares... ~-

Era l'etern cercle viciós, i dvallí no podien moure's. ¿I no
era una mica ridícul que ell desitgés fer seva aquella noia milionà¬
ria "perquè no li manqués res"? Joan ja ho sabia, però, què volia
dir amb aquells mots. Es sentia tan desbordant d'amor per Claudina,
tenia tant l'obsessió de la seva bellesa i de la seva gràcia, que
creia francament que aquell amor delirant, compartit, havia d'il.lu¬
minar les vides de tots dos i fer un teixit de meravelles aquell món
on havien de viure, un cop units per 'sempre.

- Així no vols dir res a casa teva? - preguntà al final, dece¬
but.

- Més eñdavant,3Í, t'ho prometo. Pots estar tranquil. ¿Per què
no venies més sovint al Diceu? Ja saps que jo hi vaig^imarts i^Éi-
jous. Ens hauríem pogut veure molt més. Ara ja s'acaben les funcions,

- Ja procuraré venir. ±ís que el diari m lia donat molta feina, a
les nits,—

Encara estava malhumorat-, "Quan fa aquesta cara,encara és més in¬
teressant", pensà Claudina. Magda, mentrestant, s'apropava, després
d'haver-se acomiadat sorollosament de les Anguera*

- JJa us heu posat d'acord? Així m'agrada! Quina hora és, ja?
Tres quarts de vuit? D'ací a un moment vindrà el xofer.
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Tornà a seure a la taula i mirà amb ulls crítics la parella.
No podia negar-se que tots dos feien goig. Ella també trobava inte¬

ressant Joan Porta^bella. I almenys era un bon conseller per a la

compra de llibres. Ya posar-se a parlar amb volubilitat del prome¬

tatge de la Nilria Anguera i del darrer Maurois que havia llegit.
- No t'ho deia, jo? Ací tens en Martí.—

Amb la gorra de plat als dits, el xofer dels Dertran s'havia
mostrat discretament. El cambrer venia a avisar-les.

- Ens ^n'hem d'anar, Joan*— Claudina ja estava dreta i allar¬

gava la mà al seu promès.- ¿Quan ens tornarem a veure?

- Dijous aniré al Liceu. Hi seràs? Es el final de la temporada.
- Sí. Dins a dijous, doncs. Ens un1anem de pressa, perquè

aquest vespre hem de sortir.—

Acompanyà les dues noies fins a la vorera. Les veié com s'en¬

filaven al Cadillac " Claudina^ amb els seus lents moviments harmonio¬
sos, fent-li un darrer gest d'adiu; Magda precipitadament, emboli¬
cada amb els seus renards, i aclofant-se en un recé del vehicle.

S'encongí d'espatlles. Sempre passava iguali ¿Quin dia podria
sortir d'aquella situacié tan irritant? El desig de Claudina, l'ob¬
sessió del seu amor va punyir-lo com una.fiblada física.

Travessà els jardinets de la Gran Via, cap a la Rambla de Cata¬

lunya. fresquejava, i hi havia en l'aire una boirina que reflectia
el devessall de llum dels fanals. Un xicot cridava els diaris de la j
tarda. Va comprar-li ÉLa Nau*. Sé mirà distretament, perb els

✓

gruüuts titulars de la primera pàgina el fascinaren; "DIMISSIÓ DE
1"'V " "

■■ "■ - :

"''PRIMO DE RIBERA. ALPONS XIII HA ENCARREGAT DE PORMAR GOVERN EL GEFE-

RAL_SSBElií2ffiR.,,· EÍ dicàfedor havia caigut, al capdavall! Mirà al seu

entorn, en les amples voreres de la Rambla, els petits grups de per¬
sones que feien comentaris. Endevinava l'excitacié de tothom, la
joia que sentia la majoria de la gent i l'expectacié que arreu hi
havia. El difcéador ha^via caigut, al cap de set anys! Joan oblidà
Claudina i les seves preocupacions, submergit en la fredor lacònica
del comunicat oficiés. "La censura continua". Sí, és clar! Ja ha¬
vien après de passar-la per alt! Li corria pressa d'anar a la redac-E
cié, per comentar la gran notícia i traçar-hi plans per a l'esdeve- '
nidor immediat. Què passaria, ara? Aquella solucié havia de ser pro-

visional per força. Tornava a sonar l'hora de Catalunya! Recordà la
recent conversa amb Erancesc i Xavier, a 1'Ateneu. Des de la redac-

,

cié els telefonaria. Els demanaria_de trobar-se tots tres l'endemà.
No estiguessin tots sempre tan enfeinats, es veurien més sovint.
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Pujà a l'ascensor d'aquella casa de la Plaça de Catalunya, sense
ni mirar-se, com cada dia, els rètols del cinema de sota» Entrà com

una ventada a la redacció del d^jiari, per afegir la seva excitació
i el seu entusiasme al dels seus companys periodistes i dels amics

que omplien sables i passadissos. Un redactor va assegurar:
- Ja us ho deia jo el mes passat: aixfc s'acaha!
- ¿I quants anys feia que ho deies?
- Yol dir que sempre havia tingut raó!-
Joan repartia abraçades a tort i a dret, exultant:
- Es l'hora de Catalunya! —

III. - QUAN HOM CONSPIRA

L'anima triste di coloro
che visser senza infamia e senza lode.

DANT AlIGHIERE - Infern, Cant III.
Prancesc Vilà va telefonar al despatx-del seu amic.
- No ha vingut encara respongué una veu femenina.-. Cap dia

no arriba fins cap allà a les deu o quarts d'onze.—
Es clar! Qui feia telefonar?tan aviat! Deixà encarregat que el

truquessin aixi que arribés i tornà a llegir la carta que tenia al
damunt de la seva taula. Sí, calia fer alguna cosa. El vespre abans
havien coincidit, ell i Porcada, en un concert del Palau, i també
n'havien parlat. Perè el metge semblava molt poc disposat a l'acció.

- Ja t'ho he dit moltes vegades. No tinc pasta de cabdill ni de

cojanpirador. Tu i Joan, sí. Jo us ajudaré, quan us pugui ser útil,
com a saldat de rengle. Prou sabeu que jo,-entenc gairebé res en això 1
del joc polític. Aquests darrers anys, a París, havia anat algun ves-i
pre a la Rotonde o al Plore i havia vist alguns catalans exiliats.
Sempre els deia el mateix, quan m'explicaven tot de plans fantàstics:'

«pían sigui l'hora, si puc, ja us ajudaré. Ara, la meva feina és fer d<
metge de criatures.??

La conversa es desvià cap a la feina. Xavier havia pogut entrar
a l'HospitaJl de la Santa Creu, a>mb un nomenament provisional. Tenia
la il·lusió d'organitzar-hi en gran escala un servei nou d'assistèn¬
cia infantil. Parlava amb entusiasme de la seva obra.

y
- De debò, no vols ésser-hi,' - havia insistit Vilà, quan es
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separaren, en acabar l'entreacte.
- De debò. Estigues segur que us faria més nosa que servei.—
Amb els seus ideals concrets i limitats i la seva placidesa immu¬

table, neta d'inquietuds, Xavier es situava en la vida tal com ell la

comprenia. Com altres vegades, el seu amic sentí que l'envejava un xic.
I malgrat tot li sabé greu de no poder-lo comptar com a associat en

acuella empresa,

Joan Portabella, en canvi, era segur. Per la seva situacié perio¬
dística, amb els contactes i la llibertat de moviments que això li do¬

nava, podia esdevenir un auxiliar preciés. Per això li havia, telefonat
Vilà aquell matí i per això ara esperava, tot repassant el correu del

dia, que el seu amic el truqués. Sentí al capdavall el timbre.
- Digueu. Ah! ets tu, Joan? Si, et voldria veure aviat. Ko pots

venir? Molta feina? Vaja! Dinem junts, doncs? On? Sí, està bé: al Suís,
doncs, a dos quarts de dues en punt. A l'entresol. Ko triguis. Sí, és
una cosa interessant. Pins a migdia, doncs.

Penjà altra vegada el receptor i es posà a treballar amb el mateix
delit de sempre fins a l'hora de plegar. A dos quarts de dues en punt

5 'A A,
deixava el Wauxhall arrambat a la Plaça Reial. Joan ja eatass. instal.la-i
sr'una taula prop de la finestra. Es saludaren sense cerimònies. L'advo¬
cat estava mirant el carrer.

- Pixant aquest tros de Hambla, quin caràcter que té! Tots els
detalls sén bons, no diguis. Mira, el carrer Kou sembla un canal que co
munica les aigCtes tèrboles de dos mars, el de la Rambla i el del Paral*
lei. I els contrastos que presenta! Cafès plens de dones pintades, cir
botes i gitanos, el tramvia que gairebé s'enfila a la vorera, i el gar-
lau tètric d'en Gtíell al davant de l'Edèn... I aquí, tota aquesta genta¬
da que s'arraîma a l'Orient, per fer el vermut. Els de les gorres i el

«•vestit negre sén ramaders: vénen dos cops a la setmana per fer vendes,
al mig de la Rambla^que els serveix de mercat. I aquesta bandera de la
caserna de la Guàrdia Civil! Està descolorint-se entre les restalleres
de pernils i ampolles de conyac de Castellana* i les motllures de

caoba i els llums daurats del vell Orient. Aquests arbres tan gruixuts,
plens de fulles i d'ocells, amb els imperials que hi passen a frec, i
els quioscs atapeïts de diaris i de llibres, que no tanquen en tot l'any
i aquests cafès i aquests cabarets de tot preu, i el Principal que so-
breîx de tangos argentins i remuga les velles glòries de l'època dels
""Cruzados'T o els records dels Espectacles Graner i de les revistes d'en

OiA PC ï } f . fBayés... No t'agrada, stot plegat? Eixa-ft ftiflL, fixantbé amb

aquestes xicotes que passen/ quina gràcijj, que tenen per caminar! _



Va pensar en el pas euütmic de Claudina i senti, com sempre, la
punyida del desig, li hauria agradat de parlar-ne amb Francesc. Però
aquest era tan poc sentimental! I ara no era com en els bons temps de
1'Institué, quanpodien dir-s'ho tot, fins els pensaments absurds i els
enamoraments fugissers. Ja aleshores, tanmateix, la ironia d'en Vilà
glaçava alguna conxidència... I ara, tot i la confiança que es seguien
tenint, Joan no sabia res de la vida del seu amic. Francesc
vivia amb els seus pares, sense estar-hi gaire lligat; fugia en fre¬
qüents excursions solitàries, amb el cotxet; esquiava a la Molina i
jeia a la sorra de Calafell; seguia els concerts i els teatres i les
conferències; estava al corrent dels llibres...jperò ningd no li sabia
cap preocupació d'ordre eròtic - ni promeses ni amiguetes.-. Indiferèn-
cia? Reserva perfecta? Era difícil de destriar-ho.

Francesc s'instal·là a la taula, després d'haver donat una ullada
distreta al panorama de la Rambla que tant entusiasmava el seu amic.

- Has triat el dinar? Què hi ha, avui? Arròs Parellada? Bullabesa?
El Chateaubriand-pommes paille,clàssic?

- No ho sé. Decideix tu mateix. Ja saps que jo sóc de bon aconten¬
tar. —•

Mentre Francesc s'absorbia en l'estudi de la carta, Joan l'interro¬
gava:

- ¿Què et passa, que necessites veure 'm amb tanta urgència? Un con¬

sell professional, potser? Em penso que t'has equivocat de porta. La
Societat de Construccions Metàl·liques necessita millors advocats, si
és que té plets i els vol guanyar.

- Ja t'he dit moltes vegades que el dia que vulguis ens tindràs
per clients. No som gaire interessants, ja ho sé. Treballem amb uns

contractes molt ben garantits, i fins ara hern tingut força sort. Tota
aquesta feina de l'Exposició ja ens deurà donar més malsdecap.... Però
no t'amoïnis, no és de res d'això que volia parlar-te. Enjíaquest cas, ja
hauria vingut al teu despatx a consulta.

- Què hi ha, doncs?—

S'havia apropat el Maître* i Francesc encarregà el dinar.
- Veuràs - començà, quan tornaren a quedar-se sols.-.Volia parlar-

te d'una carta que he rebut. Una carta de Madrid.
- De què es tracta? Política, potser?
- Política, sí. Tinc la sensació que estem perdent totalment el

temps,d'ençà de la caiguda de Primo de Rivera. El govern Beremguer tam¬
bé és una dictadura, ja ho sé. Però ha renunciat a servir-se d'un partit
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únic i deixa que amb més o menys dificultats s'organitzi la vida po¬

lítica del país. Comencen de plantejar-se en públic els temes més sub¬

versius. ¿Has vist els discursos de Sánchez Guerra i Ossorio? És fatal:
el procès de la Monarquia està obert i serà públic. Davant de l'activi¬
tat creixent, de la febre qUe envaeix Madrid^ ¿què fem a Catalunya? Res

-£I què vols que fem? ¿No és poca feina organitzar els partits,
tornar a intervenir a les corporacions, catalanitzar-les tant com es

pugui, i reprendre, en general, la vida política, en contacte amb el
poble, després de més de sis anys d'interrupció? —,Joan sAmterrsjDpá
piBnffgpr» va deturar la seva enumeració^ que ja devia haver fet servir
en algun article de diari,-^perquè el cambrer els duia l'arrès Parella-
da encomanat.

- Sí, totes aquestes feines són molt importants, ja ho sé. Però
no són suficients. Anar a l'Ajuntament i a la Diputació per endreçar
el que han embrutat els altres, és perdre el temps. Sense voler-ho,
només aconseguirem d'apuntalar la Monarquia, de fer oblidar els seus

pecats esborrant-ne les conseqüències més visibles. I la Monarquia,
estigues-ne segur, està condemnada sense remissió. ¿Per què Catalunya
no dóna, com (i'any 1917, el senyal de l'alçament?

- Sí, és clar que estaria bé. Però^uja saps els perills que això
representa? I després, ni avui els catalans.tenim les il·lusions de
l'any 17 en les possibilitats de redreçament d'Espanya, ni els espa¬
nyols tenen gens de confiança en Catalunya. L'abisme de rancúnies s'h
enfondit encara més. Les persecucions han fet més separatistes que
tots els discursos i els llibres, i el sentiment catalanista s'ha es¬
tès a totes les càasses socials. Hem de procurar fer el nostre joc,
no el dels altres. I tenim molta feina.

- El joc dels altres! Hem de tombar la Monarquia, primer que res.
¿No hem convingut, en vers i en prosa, que aquest és el nostre

principal enemic, d'ençà de Felip Y? I en -quant als abismes de rancú^
nia que tu dius, pensa en 1'entusiasme i en la cordialitat que presi¬
dien, fa unes setmanes, el viatge dels intel·lectuals castellans. ¿No
podem creure en llur bona fe, ara com ara?—*

Francesc s'exaltava, posava en la seva veu un tremolor d'emoció
que generalment n'era absent. Joan se n'impressionà.

- Bé, bé; potser sí que tens raó. ¿I què et diu la carta de Ma"
- És d'un bon amic meu, que està molt en contacte amb els socia¬

listes espanyols. Em parla dels grups republicans que s'estan formant
de l'acció que compten dur a terme. M'assegura que a l'exèrcit hi ha
una gran simpatia pel republicanisme i que tothom espera que els cat
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laxis també, i ell subratlla aquest *també*, sabrem col·laborar en l'ad¬
veniment del nou règim que tothom espera. Com que ell sap com penso i
que conec gent de tots els sectors polítics, em diu que li escrigui
quines possibilitats hi ha d'entrar en relació i de treballar plegats.
j^Què et sembla?

-j^Vols que en parli a la gent del meu diari? - pregunté Joan, des¬
prés d'escoltar el seu amic. Els ulls se li havien encès. Veia en l'ho¬
ritzó, prometedora, una actuació brillant, de la qual qui sap si ell po-<
dria |$fser un dels herois.

- No, de moment només volia saber.si puc comptar amb tu. Pel teu cos

tat podem tocar uns partits. Jo tinc manera, pel meu, de polsar l'opi¬
nió d'uns sectors obrers. Aleshores contestaria al meu corresponsal i
li explicaria l'estat polític de Catalunya. Et vull ésser franc. Tinc
ganes de fer una mica de *bluffrf. De dir que tothom esté a punt de fer
tot el que calgui. Que, en realitat, ja tenim un pla d^acció pròpia,
independent del seu, i que, tot i no necessitar-los per/res, no ens fa¬
ria res de posar-nos d'acord amb ells. Que envïin algú, un o dos dele¬
gats, a Barcelona, i que aleshores tindrem les reunions que calgui ner
a arribar a aquesta intel·ligència. Què iíü^n? sembla?

- HSense comptar per endavant amb ningú? $No et sembla que és un joc
una mica arriscat?

- Una mica, sí. Però vull exposar-m'hi. I per això, com més poca
gent estiguem en el secret, millor. Un cop la cosa en marxa, podrem do¬
nar a les organitzacions d'ací tota la cosa ben mastegada i no tindran
més remei que seguir-ho. ^e^SEÇÏbsté <$> bé, aquesta «sole meunière*! —

Joan s'havia oblidat de menjar. La seva fantasia ja li presentava
escenes heroiques, lluites aferrissades. Sí, calia tirar endavant aquell
pla, que el posaria, automàticament, en un primer rengle. Sentí un gran
agraïment per Francesc,que l'hi havia comunicat, per reservar-li aquella
col·laboració primordial en 1'execució d'una obra tan grandiosa. Per la
Revolució! Dur la República i alliberar Catalunya!

- Sí, sí, tens raó. Cal jugar fort i preparar l'acció. Compta amb mil
Van arribar al cafè tot arrodonint els detalls del que calia fer.

Joan h© p.i. i ijà^éw^lWexplicar al seu amic les seves preocupacions amoro¬
ses* explorar la vida sentimental, tan misteriosa, de
Francesc , tal com s'havia proposat de fer. Una joia pueril l'envaïa,
només de pensar en les coses que anaven a posar en moviment. Rsaïx Cons¬
pirar! Ja eren uns conspiradors.'

Havia passat els anys de la Dictadura movent-se en un ambient d'irri-
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tacié general, de protesta clandestina, de fulls volants i manifestos
clandestins. Però mai no havia aconseguit d'ésser protagonista, ni amb
prou feines comparsa,de cap d'aquelles accions. Havia estat pròxim
testimoni de moltes; com $ advocat, va seguir la causa de Garraf: va

saber amb tots els detalls l'aventura de Prats de Mollé i, a poques
hores de distància, el fracàs del moviment que havia de desencadenar
Sanchez Guerra a València. Però tot allò li havia passat pel costat,
sense que ell pogués introduir-s'hi, sense que ell hi pogués emprar el
seu dinamisme, la seva eloqttància, el seu afany de sacrifici. Perquè
ell ho sentia sincerament: volia sacrificar-se per Catalunya, i per la
llibertat. Volia oferir, si calia, la seva vida per la pàtria. ¿Estava
ara a les seves mans, al capdavall, la gran ocasié? Seria un coBspirsl·-
dor, estava decidit.
, * -Y at X-

Amb una barreja d'aquests mateixos sentiments i d'un afany d'acon¬
seguir ben aviat sensacionals resultats en la tasca que emprenien, Jo
eromirtes va acudir, quinze dies més tard, a una reunid en la qual els
delegats de Madrid havien de plantejar llurs desigs i llurs projectes.
Es van trobar, després de sopar, al mateix despatx de Vilà, a les ofi¬
cines de la Societat de Construccions Metàl·liques. En aquell gran pis
fosc de l'avinguda comercial, habitat només en aquelles hores per tau¬
les i cadires i màquines d'escriure enfundades, arxius i fitxers inex¬
pressius, la claror que venia de la peça del fons semblava el reflexe
d'una, fornal misteriosa en les tenebres profundes d'un bosc. Quan Joan
va arribar al d^espatx de la direccié, on Francesc desplegava, dia dar¬
rera dia, les se%es activitats, els forasters ja hi eren. Seien a l'en¬
torn de la taula de Vilà i fumaven cigars tot canviant expressions ba<-
nais sobre les transformacions recents de Barcelona. Portabella yy

mirà detingudament, mentre el seu amic feia les presentacions.
Un era ElpÎGià López, delegat dels socialistes. Un home de cabell

grisencs esbullats, mirada desconfiada i cara molt bruna, que parlava
amb un marcat accent andalús. L'altre, Ramon Villedo, representava, va<-
gament, els republicans. Devia tenir uns quarante anys i era baixet,
gras, vermell úe galtes, amb els ulls molt lluents sota les ulleres, i
una perillosa eloqttència, plena d'èmfasi i de girs afectats. "Un col-
lega! " pensà Joan, segur de no equivocar-se.

A més d'aquests dos, un tercer personatge ocupava un dels sillons.
Alt, molt prim, semblava que estigués plegat en tres trossos, i els ge¬
nolls punxaguts se li marcaven sota les calces. Es mirava el nouvingut
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amb un somriure lleugerament irònic.

-¿No el coneixes, aquest? - preguntà Francesc, abans àe presentar-
lo a Joan*-. Pensa una mica! —

Sí;estava segur d'haver-lo vist altres vegades. Aquells ulls ardents
aquells cabells negres i oliosos que li queien damunt del i'ront, aquell
nas esmolat i aquella boca de llavis prims^ li eren coneguts. Vp.¿4 -snpwag
aquells dits nuosos de la dreta, gesticulant en una acusació solemne,
i la mà esquerra que recollia els cabells que es rebelaven.

- lluís Bald<5! - exclamà, al final.—,Què en feia, de temps, que no
ens havíem vist! —

Es clar, era lluís Baldó, el mateix que, anys enrera, a les assem¬

blees del ^Centre Universitari Nacionalista* conduïa 1'oposició i ataca-
va el conformisme de la Junta.

< ci
- Es B±X natural. Tu, xiquet, vas quedar-te Barcelona. Jo, quan

vaig acabar la carrera, em vaig topar amb el servei militar i amb aquella
brometa d'Annual. Com aquell qui res, em val& empalmar dos anys de Mar¬
roc. En tornar, els pares van voler que m'estigués amb ells a lleida.
I allí em tens, fent de picaplets pobre. Tu, en canvi...""

En aquell "en canvi" hi havia tota 1 'explicació de l'èxit de Porta-
bella. A Barcelona, rai! Amb els pares rics i trobant totes les portes
obertes, triomfar havia estat molt fàcil. En canvi, a lleida...

- l'amic Baldó ha. vingut per ^representar, d'una manera oficiosa,
ós clar, com tots nosaltres, el seunpartit, el Bloc - explicà Francesc,
per tornar a donar a la reunió el seu caràcter seriós.

El Bloc! Es dir, que Baldó ara feia de comunista. Potser tampoc no
havia perdut el temps, a lleida. Sí, es recordava d'haver vist articles
seus als diaris locals.

Començaren les discussions. El delegat socialista va exposar, tot
arrossegant les esses, els treballs del seu partit i les esperances que
tenien en un moviment popular que s'ho endugués tot. Catalunya havia
de tenir-hi una part.

- Esta región, por su caràcter industrial y su tradición revolucio¬

naria, debe colaborar en esta acción renovadoraf - declarava Elpídio
López, i el delegat republiaà assentia amb petits moviments de cap.

Malgrat la seva expressiva aquiescència, era evident que l'advocat
madrileny havia d'intervenir. Quan ho féu, després que el socialista ha¬
gué acabat la seva exposició, un torrent de verbositat submergí tots els
seus auditors. Parlà dels Comuners de Castella i de les Corts de Càdiz,
de Torrijos i del general Riego, de Prim i d'Espartero, de Pi i Llargall
i de Salmerón. Féu desfilar en cascada les dates i els noms: la Bastilla
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i 1868, Pavia i Sagunt, les revolucions i les reaccions. El passat, evo¬

cat per la seva eloqttència castelarina, s'imposava al present i li indi9
cava la via que era indispensable seguir.

«... Tenemos que evitar el recaer en los antiguos errores. El canto¬

nalismo y la facción asesinaron a la República, que no el sable de Pavita?
Joan #fho escoltava i arrufava el nas. $Què volia dir, tot allò?

•Era aquell, el moment de sortir a parlar de la ¿unidad nacional1*, des-Z z1; „ "t1 i ,: «.'-¡«M»,, „ N,irf(i',. *7 * r/<_ ... . S ' _ , ' _ _ ^ i

prés de set anys d'haver hagut d'escoltar els cuplets de Primo de Rivera

gtfjbre el mateix tema? El vell general s'havia mort de fàstifi a Paris,
feia dies, incapaç de suportar el seu exili i 1'abandó de tots els seus

sequaços. Que no anessin ara a manllevar-li els tòpics, aquells republi¬
cans que volien fer la Revolució per deixar una Espanya unitària com la

de la Monarquia! Intervingué amb focs
-... Catalunya necessita unes garanties. Sempre ha estat amb els

republicans, i aquests fins ara han fet costat sempre a les seves peti¬
cions de llibertat. Si els republicans triomfen, i més si triomfen grà-
cies a l'ajut de Catalunya, aquesta llibertat ha **é»ser un fet.—

Els forasters protestaven amb afectació. I ara! Era una cosa molt

natural. I es passaven les frases fetes de l'un a l'altre: "has liberta¬

des regionales, compatibles con la unidad nacional. El sentimiento fede-

ralizante. La descentralización administrativa, ha unidad a través de la

libertad y de la igualdad de derechos y de deberes*..,# le s fórmules sono¬

res eren glopejades amb delícia. Se les passaven traçudament de l'un a

l'altre, i el senyor Ramon Villedo en feia veritables àries musicals.

Lluís Baldó prengué part en la discussió.
- El proletariat català està disposat a entendre's amb el proleta^-

riat espanyol*- va començar,*. Està disposat a lluitar aatisessSjK,' al costat
dels obrers espanyols, per a enderrocar aquest rògim. Quan calgui, farà
la vaga general revolucionària que dieu. El meu partit no té altre ob¬

jectiu immediat que aquesta revolució, i si és necessari, la nostra gent
es sacrificarà per a aconseguir el triomf del moviment. Però ens haurï-
em d'entendre, abans. Si tombem la Monarquia ho serà pas per fer triom¬
far una República burgesa i unitària com la que somia el senyor Alcalà
Zamora. Catalunya ha de veure satisfetes les seves aspiracions nacionals

I el proletariat català ha de trobar solució als seus problemes.— ,

Parlava amb eixutesa, martellejant les seves frases. Joan

amb certa admiració. Era la primera vegada que sentia plantejar la posi¬
ció del proletariat com si fos un ésser orgànic i amb voluntat pròpia.
¿Baldó podia parlar en nom del proletariat català? Es prometé de di

cutir-ho, després, amb Francesc Vilà.
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Aquest exercia, d'una manera insensible, però eficaç, les fun¬
cions de president. Aplanava les dificultats, calmava les impaciències,
establia lligams i punts de contacte. Al capdavall, comprovaren que tots
estaven d'acord, almenys en l'oora que calia escometre: nomenament de

comitès on els partits estiguessin representats xormalment; començar a

discutir concretament les solucions que caldria donar al problema de

Catalunya; establiment d'un programa social ben ample i detallat...
Es separaren més tard de la una, amb grans estretes de mà i immi-

fr *v //
llombles averanys. fLa Revolució estaca en marxa, va pensar Joan, obli¬
dant les seves inquietuds de feia una estona.

Eo volgueren sortir plegats, les precaucions, ni que semblessin
innecessàries, eren part essencial de llur funció. Francesc va anar a

acompanyar a la porta de l'escala els dos forasters, després d'haver
cridat un taxi. Quan tornà, al seu despatx, Joan i Baldó estaven discu¬

tint.

-Tu parles, pel que veig, en nom d'un sector ¿e la "burgesia libe¬

ral, que s'ha congriat entorn del catalanisme. Ja sé que ets sincer.
Em penso i tot que també en són, per ara, els que t'acompanyen. Però no

crec que això sigui una posició duradora. Aviat la Revolució us espant
rà. Es fatal. —

Mentre parlava, lluís Baldó mòvia les mans amb gestos secs, contu
■

•

dents. Artiàíílava els mots fredament, però amb seguretat, tot esguardan
des de les profunditats de la butaca on estava submergit, Joan Portabe-
lla, que (dretal seu davant, mig estintolat a la paret, i que ar
semblava encara més alt i robust del que era.

- Sí, ja ho sé. Vosaltres us creieu tenir el monopdili.de l'esperit
revolucionari, i us sap greu de concedir que algii altre pugui compartir-
lo. Però ara sí que la/cosa va de debò, i tu has de reconèixer-ho. la

lliçó dv>e la Dictadura ha estat massa forta, i no ens aturarem a mig
caai. Com que per tombar la Monarquia cal una revolució, farem la revo¬

lució. I no ens aturarem a mig camí, com l'any 17 o l'any 19. £Per què
en,s hauria d'espantar la Revnilució, digues? —

El lleidatà féu un somriure sarcàstic.
- Perquè, malgrat tot el que tu diguis i tot el que escriguin els

vostres diaris i proclamin els vostres oradors, vosaltres no sou revolu¬

cionaris. Sou uns petits burgesos liberals, i prou. Canviaríeu, a tot
estirar, una o cL/ues coses que us sembla que no guixen, i prou. Però
així que toquem l'Església, o la propietat, o el dret, ja ho sentirem a

dir. Ah! i si us temeu que aquells petits canvis n'han d'arrossegar d'

altres, ho deixareu tot tal com està.
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- Mira, no sé pas què entens tu, exactament,per Revolució. Jo em pen¬

so que deu voler dir millora de les condicions de la vida humana, un re¬

partiment més just d^els "béns de la terra, una llibertat més gran, as¬

segurada als pobles i als homes, ho és això? Si efectivament ens hem en¬

tès, pots estar ben tranquil: la Revolució no ens fa por i la seguirem
fins al capdavall.—

Francesc escoltava sense dir res, només treient pipades de la cigar¬

reta. Baldó seguia somrient amb commiseració.
- Tot aix(5 són coses molt boniques de dir i que no comprometen a

res. Diguem, tanmateix, que jo entenc per revolució una cosa com la que

s'ha produït a Riissia, i ja veurem com tots feu marxa enrera. No, xi¬

quet, no t'esveris. Torno a dir-te que sé que ets sincer i que tots els
teus van de bona fe. Per això mateix trobo que és necessari de col.labo

rar. Els vostres grans mots sonors, per buids que siguin, encara arros¬

seguen més gent que les nostres precisions gairebé tècniques, de la tèc.
nica revolucionària i marxista, vull dir...—

Encengué una altra cigarreta i continuà:
- Ja has sentit aquests *ïiâios# de Madrid. Malgrat tot, ens hi en¬

tendrem. $Quin altre remei tenim, si volem fer alguna cosa? Ens enteste
a pensar que, en fer-ho, interpretem els desigs del poble, la seva vo¬

luntat ardent. Jo, en canvi, no em faig gaires il.lusions. El pobleï
El proletariat! Ja ho sé que existeixen i que són una força enorme. Per
també a¡e£ sé que tots sols són incapaços de desig ni de voluntat. Nece
siten un esperi, un fuet que els posi en marxà en el moment precís. I
som nosaltres que hem de ser-ho...

- Jo hauria jurat que tu hi creies, en el proletariat^.- intervin¬

gué Francesc Yilà. - Almenys, bé en parles prou i te n'omples la boca.
- Sí, i ben neèr que hi crec! Perquè hi crec i perquè sé que la s

va força és incommensurable, sé que un dia es posarà en moviment i que

us passarà al davant dae tots plegats. Perqq&'hi crec, vull des d'ara
servir amb totes les meves forces la seva causa. Això no vol dir res.

Que l'aigua d'un riu baixi sense fressa o que el seu llit ens sembli
ben eixut, no vol pas dir que un dia o altre no baixarà la torrentada
i s'ho endurà tot. La meva feina és de provocar aquesta riuada i fer qu

l'aiguat sákEDCBnstiagui3d3a± només arrossegui allò que jo crec que és do¬
lent i que deixi fructificáis, en canvi, tots els camps de bona terra
que haurà inundats. Tu també hi deus atreure, suposo, en el proletaria
oi, Yilà? I el deus conèixeryíuna mica, perquè hi tractes cada dia. Di¬
gues amb franquesa si hi has trobat aquestes inquietuds, aquesta set
de justícia que hauria de sentii, i que nosaltres li farem sentir quan
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sigui l'hora,
- Ja és una mica el que jo crec m- conceûi Brancesc,-. La revolucié

l'hem de 1er nosaltres, primerament en el paper, encara que només
siguem mitja dotzena de persones. Després ja la transmetrem a tot el

poble, l'encomanarem a la massa que ara sembla indiferent i que haurà
de sentir com nosaltres aquesta passió,,,

- Però si aquesta passió ja existeix! - insistí Joan,-,Mireu com la

gent aprofita qualsevol pretext per a manifestar els seus sentiments:
un concert de música popular, un partit de futbol, tot és bo, A Catalu¬

nya, aquests anys de compressió del sentiment patriòtic han estat un
revulsiu com mai no hauria pogut imaginar-se Primo,

- ¿Quines han estat, aquestes manifestacions del catalanisme que
tu dius? Parlem-ne,—, Era Baldó que interrompia i que va continuar obje
tan-Ur-S'han escrit molts llibres en català i se n'han venut més que a-

bans, ja ho sé. La gent ha anat al futbol com si el Barça representés
l'essència mateixa de Catalunya i els seus jugadors fossin els hereus
autèntics de Pau Claris i Rafael Casanova, Mai no s liavien ballat t
tes sardanes com durant el domini d'en Primo, Encara que jo venia molt
poc per Barcelona, ja ho sabia prou. Cada diumenge al matí, diu que fei
tan fi d'anar al Desert de Sarrià a ballar-hi sardanes, i per a la gent
no tan fina també niíhi havia al Parc i en una, pila d'altres llocs. Si a

Lleida també en ballàvem! L'Orfeó Català o qualsevol altre cantaven

*L'Emigrant* 0 estrenaven *La Balenguera* i tots ho aplaudíem a peu dret
amb els ulls espurnejants. Pins i tot al Paral·lel, va arribar el catsw
lanisme! A les revistes del Còmic, entrajaig d'aquell devessall de noies

que ensenyaven pits i cuixes, sortien al·legories del Manelic i sardanes
escenificades i quadros poètics en català i escenes bilingttes. Molt de

catalanisme, tot plegat, que agradava al públic i no comprometia a res,

A tota aquella gent ja li estava bé, d'aquella manera, i no demanava
gran cosa més. Ni demana pas ara tampoc altra cosa, estigueu-ne segurs.
Tots viurien així, sense pena ni glòria, com si estiguessin als Llimbs,
tants anys com calgués, I ara, que es fan la il·lusió que ja poden par¬
lar de política! La retirada del Primo els ha deixat una mica desempa¬
rats, una mica intranquils, en el fons del fons,,. Us ho repeteixo: en

això coincideixen sense saber-ho molts treballadors i gairebé tots els

burgesos, I tots seguirien d'aquesta manera, en aquesta mena de becaina
de tota la vida. Ja els farem desvetllar nosaltres, si en sabem prou!
Però, estigues-ne segur, Portabella: molts dels teus amics es penediran
de llur despertar i enyoraran el sàn llis i la dolça tranquil·litat dels
temps de la Dictadura! —
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Baldó va fer una riallada i s'aixecà, tot estirant les cames inacar-
bables. Joan anava a contestar, però el lleidatà li ho impedí.

- Aleshores ¡ja no hi seran a temps. Ja ho veureu. Ja ho veurem tots,
perquè hem de treballar-hi plegats. Es més fàcil desencadenar una Revo¬
lució que aturar-la. I si ara ens n^'anóssim a dormir? —

IV. - LITERATURA POLITICA

Prends^ l'éloquence et tords-lui son cou!

Paul VERLAINE - Art Poétique.

-¿Què passa de nou? - preguntà, a l'hora dels postres, la senyora
Portahella.

Joan aixecà els ulls, una mica sorprès. No era pas gaire corrent que
la seva mare s'interessés pels esdeveniments exteriors al món familiar
en el qual vivia. La mort del seu marit i després el casament del fill
gran li havien semblat els senyals decisius per a la seva retirada de
la vida social.

- Ja sóc una àvia* - deia per excusar-se, quan el dol déàxà d'ésser
prou explicació per al seu allunyament de festes i espectacles,

La veritat era. que les exigències d'aquella vida d'agitació que el
seu marit li havia imposat havien exhaurit tots els seus escassos desigs
de "brillar i de seguir al dia les novetats d'una època que;tan agitada,
(es revelava} Què" diferent, dels temps benaventurats de la seva solteria,
o dels primers anys del seu casament! Vistos a distància, ara li sembla¬
ven un paradís de çoHfortable mediocritat. Si la mort del seu marit i el
casament de Jaume li permetien de tornar-hi, bé valia la pena d^aprofitar
ho. Renuncià sense cap recança a favor de l'hereu la ¿Lotja del Liceu,
perquè les òperes que ara donaven no li deien res, en comparació amb les
melodioses ^Favorites* i els arrogants "'frovatores* de la seva joventut.
Renuncià pt 1 'Hispano, que s'havia tornat vell, i &1 xofer, que ja n'era,
perquè descobrí q^e amb l'abundor de taxis que hi havia a Barcelona no

era gens necessari de tenir cot*e#
- Pels llocs on haàg d'anar! - exclamava, com un reforç a la seva

decisió»—.1 a més, com que ara som pobres... —

No era exactsque en fossin. E}. curs ascencional de la fortuna
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dels Portabella 3'havia aturat, i això era tot. Però els problemes que
tants anys havien torturat l'esperitjfde la senyora Isabel - aquell ha¬
ver de demostrar davant del m<5n que "guanyaven diners" - ara, afortuna-
dament, ja no existia. I li resultava més còmode de presentar-se com a

mig arruïnada, més que per gasiveria, per mandra.
Era aquella mateixa peresa que l'havia ana^allunyant poc a poc

de tota curiositat per les coses que passaven fora de l'estret cercle
familiar en què es movia. Un cop casat, Jaume se n'havia anat a viure
.amb la seva muller a Sant Gervasic Joan, el petit, continuava solter,
però encara que visqués amb la seva mare, aquesta ben poc el veia. La
intimi&at entre mare "i fill era tan inexistent com ho havia estat la
de marit i muller. Joan no havia mai arribat a esbrinar si la seva mare
havia descobert 1'existència de Gràcia Pària i d'alguna altra presència
femenina que havien decorat la vida íntima del senyor Portabella. Val a

dir que el fabricant havia tingut prou traça per alternar aquestes ar¬
mis tats i mantenir-les en -un terreny de discrecié. I el fill gran va
vetllar perquè no interrompessin amb reclamacions intempestives l'am¬
bient de respectabilitat que voltà la mort de Jaume Portabella i Duran,
puntal de la indústria tèxtil barcelonina.

Mare i fill estaven al menjador d'aquell pis de la dreta de l'Ei¬
xampli on feia anys que vivien i que ara era destinat en gran part a
l'ús personal de Joan. Hi havia l'inevitable despatx Renaixement, pre¬
sidit pel títol d'advocat, i on gairebé mai no treballava ni rebia visi¬

tes, amb una biblioteca ben instal·lada que era també fumador, i una
cambra que 03^ £st 1 fet, la millor de la casa. Joan mirava la seva
mare per damunt de l'ampla taula, que ara només ocupaven ells dos, i es
meravellava de trobar-la de cop tan revellida, tan apagada.

*^Es una dona d'una altra gspoca ^va pensar, en comparar-la mental¬
ment amb totes aquelles dames que hom veia actualment per Barcelona i
que, als cinquanta i seixanta anys, es maquillaven i lluïen les espatlles
al liceu com una noia jove ,4^Què deu interessar-la, ara? »

- ¿Què vols dir,', %uè passat- preguntà-* De política, de negocis,
o de què? - fe

Prou sabia que ni la política ni els afers' figuraven entre els pocs
temes que excitaven la curiositat de la seva mare. Més aviat devia voler
li parlar dels seus projectes matrimonials. I volia que fos ella qui n'h
parlés.

- De negocis, ja me'n parla en Jaume. I,lassa i tot. Sempre m'està ex¬

plicant que les coses van tan malament, que els sindicats tornen a bellu

gar-se, que la pesseta va per terra, què sé jo! I de pâlitica jo no
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hi entenc res, prou que ho saps. Em i'a una. mica d'angúnia, això si, que_

t'emboliquis amb segons qui, que vagis a fer discursos pels pobles...-— ¡

Va tallar amb un gest de la mà la protesta que anava a fer el seu

fill. Ho, no era pas de les seves conferències ni dels seus articles
del diari, que volia parlar-li.

- Ja ets prou gran per saber el qu'à et convé. El que jo voldria és
que m'expliquessis què penses fer amb la noia Bertran, fcüs heu de casar,
0 no?

— ¿Qui te n'ha parlat?
- Deixa-ho Encara que trobo que fa riure una mica que

hagi d^e saber el festeig del meu fill per gent de fora de casa.
- Alguna xafardera, que no manca mai...- insinuà Joan.
- Xafardera! Ho la critiquis. Va |#ser la Carme Arnau, que ahir

a la tarda em va venir a veure.—

Sabia que el nom de la seva cosina, d'aquella noia enjogassada,
sis anys més jove que ell, era un bon argument per a Joan. De sempre
que li tenia una simpatia instintiva, malgrat no haver-hi tingut mai
la mateixa familiaritat que amb les noies Fornells, unes altres cosines
seves, antigues companyes de llotja al Liceu i que ara ja eren casades
1 mares de família. Amb aquestes no havia mai pogut lligar-hi, perquè
les trobava presumides, estúpides i insuportables per una i altra cosa.

Carme, no. Era una xicota joiosa, no pas massa bonica, però atractiva.
- j^Què t'ha dit la Carme? - rondinà Joan.
- M'ha dit que t'han vist en molts llocs amb la noia Bertran,

que/ella'- sembla que) et fa molt bona cara, però que els seus papàs no en
volen saber res. |Es veritat, tot això?

- Sí - hagué de confessar Joan»- és veritat. De totes maneres, pots
estar ben tranquil·la. Em casaré amb Claudina Bertran. !Tu la coneixes?

- L"he vista de lluny, alguna vegada, però no me'n recordo gaire.

iJHo anaven a Caldetes, fa anys, els seus pares? Diu que és tan bonica
i que d'una hor_n lluny es veu que està enamorada de tu, -

La passié maternal de la vídua Portabella no era pas massa vehement
però es basava en dues creences arrelades:que el seu hereu era un geni
comercial i que *el petit* era l'home més ben plantat i irresistible de
Barcelona. En aquesta imatge que es feia de Joan entraven, com a acces¬
soris, les activitats literàries del noi, les seves rebel·lions contra
l'esperit burgès dels Portabella, àdhuc aquell republicanisme inquie-

f>r
tant que ara el feia anar per aquests mons de Déu iís^fffíscursos. Un ho-
me com Joan, tan interessant, no podia deixar d'ésser estimat amb fo¬
llia per una dona, per bonica que fos i per rics que fossin els seus
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peres. No era, tan segur, però, que aquest amor hagués de fer-les feli¬

ces. Aquesta vegada, pel que veia, *el petit* també estava enamorat, i
aauesta revelacié de la vida sentimental de Joan la imuressionà una mi-

ca. Gomfoxv algunes ocasions^ amb el seu difunt marit, tenia la
impressié vaga que Joan es divertia fora de casa amb aquella cosa mis¬
teriosa que les novel·les en deien '"l'amor* i que els confessors tan
severament qualificaven. I es sentia disposada a excusar-lo, perquè era

jove i irresistible - com excusava implícitament les possibles rellisca-
des del seu msss^per la manera com guanyava diners amb la fàbrica.-.Tro¬
bar el seu fill ehamorat de debò, fins al punt de parlar seriosament de

casar-se, ja era una altra cosa.

- £1 quan us casareu, doncs?
- Quan la convenci del tot que engegui a passeig els seus pares.

Ja t'ho avisaré.
- Ja m'ho suposo, que m'ho faràs saber. Només faltaria... Però;

mira que això de barallar-se amb els pares,no està gens bé i porta ma¬

les conseqtíències. Poden desheretar la noia... I recorda't del que li
va passar al teu oncle .

Pobre padrí! Les males conseqtíències que retreia la senyora Isabel
de la conducta del seu germà Pere consistien en haver-se expatriât a

Cuba perquè va voler-se casar amb la minyona. No valia la pena de pro¬

testar, pensà Joan^i va aixecar-se de taula.
- Si de cas, creu que no serà pas per gist que ens barallarem, mar¬

cià. Que la desheretin, si volen. Només vull que ens deixin casar, i ja
es poden guardar els milions, aquell parell d'orgullosos.

- Escolta - proposà la seva mare .—.Potser jo podria intervenir una
mica al teu favor. Conec bastant la senyora Vallmitjana, que és germana
de la teva sogra. Té, ara me'n recordo, i és clar que venien a Caldetes,
els Bertran! Era el mateix any que van començar a venir-hi els Vallmit¬

jana. Ells no van tornar-hi més, és cert. Si tu vols, airé a la se¬

nyora Vallmitjana que intervingui perquè et deixin casar amb la seva ne¬

boda. ¿(Com dius que es diu, la noia? Ah, sí, Claudina.
- Mira, mamà, val més que no li diguis res. Ja s'arreglarà sola, la

cosa. No vull que ara es pensin que vaig adelerat al darrera de Claudina

pels diners i que per això insisteixo per tots costats. Ja t'aniré expli
hccant les coses tal com vagin. T ho prometo. Ara me n'kéilfe d'anar, que

tinc una reunid i m'esperaran.—

- Té raé - digué ella-—>N e'n recordava. La Carme em va dir també

que et preguntés què pensaves del doctor Porcada. Diu que l'ha conegut

S'acotà sar la seva mare.
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a l'hospital • Ara ella s'ha ficat al cap de ser infermera i cada dia

va a Saut Pau, El cas és buscar-se feina, com si no en pogués tenir a :
casa. Jo li vaig dir que era molt amic teu i que em semblava que era un
"bon xicot,
rAunista a la C, »« x» i treballava, per çomençar, els sectors mes dis-j

- I tant! Ja pots pujar-hi de peus. Es un tros de pa de pessic,

¿I per què li interessen aquests informes, a la Carme?
- No ho sé. No n'he pogut treure l'aigua clara. Em fa l'efecte que

el teu amic li fa molta gràcia. No te n'ha parlat, ell?
- No, Quan el vegi, ja l'envestiré. Bé, ara sí que m£T'n vaig. I si

torna la Carme amb aquestes ambaixades, digues-li que em vingui a veure

al despatx o que em telefoni.—
Se n'anà escapat. Havia de trobar-se amb una comissié de Vilanova

que organitzaven una conferència polí tica.psrxaxifeiïiàEmi L'endemà, dia
de Sant Jordi, en tenia de compromeses a tres pobles diferents. Sorti

al carrer i KWÇBfanà cap al Passeig de Gràcia, enfilant-se d'una corregu&A
y

da Gto un Gràcia-Hambles que baixava mig buit. Mirà el rellotge* Es clar,
• ¿di* ài .¿*-3 ¿y-eàr

ja eren qtóáaác&=d^: Per travessies no valia la pena d'aga¬
far el tramvia, però la comissié de Vilanova devia estar-^fcgi esperant,
feia estona,al diari. D'ençà d'unes setmanes que anava molt adelerat.
De vegades pensava que s'hauria de comprar un cotxe, tot i que una tal
adquisició sempre li havia fet una certa repugnància. Un periodista bar¬

celoní, amb cotxe de propietat! No, la cosa no lligava gens amb l'estat
general de l'economia del gremi. Sovint ja havia hagut de fingir una

manca, de mitjans que no el fes maljveure com un intrús entre els company
de redacció. No, no. Seguiria anant a peu i, si algun dia necessitava
de debò un vehicle, el manllevaria a Vil£, i aixi tindria xofer i tot.
L'endemà mateix havia de demanar-li la seva col.laboració.

^■%auré de telefonar-li per avisar-lo^t va pensar, mentre saltava del
tramvia a la cantonada del carrer de^S^rts Catalanes.

Quan va arribar a la redacció, la comissió ja hi era. Aviat estigue¬
ren entesos. Volien que Portabella els anés a parlar de política,

- Peu-vos-en càrrec! Sis anys i mig sense poder dir res del que ens

furgava per dintre! - exclamava un dels comissionats, un xicot molt jove,
que hom endevinava turmentat per tot d'aficions literàries,-. Necessitem
que un home de prestigi com vós ens vingui a dur una onada d'entusiasme,
un vent de llibertat, una flama de l'esperit, perquè els nostres conciu¬
tadans e$ desensopeixin i obrin els ulls a la tasca que se'ns presenta.6^

S'ho devia haver estudiat, i li sortia bastant bé, inflat amb la me¬

na de retòrica pròpia dels articles de diari d'aquell moment. Parlava de

desensopir la gent. ¿Qui era, que també emprava aquelles imatges? Ho



- 138

recordà totseguit: lluís Balad* Aquells darrers dies l'havia tornat a

veure. El lleidatà s'esmerçava en feines misterioses, d'una àrdua diplo
màeia, per a lligar les forces obreres. Volia imposar la. disciplina co¬

munista a la C. B. T. i treballava, per comeriÇar, els sectors més dis¬

tants de l'anarquisme militant i que no enyoraven gens els anys tenebro
sos del pistolerisme. Erancesc Vilà, que a través de les seves relan¬

cions amb els metal·lúrgics sabia com anaven les coses, dubtava que

Baldé reeixís.

«... Si voleu - seguia dient el vilanoví^ per presentar la cosa a

les autoritats, anunciarem la conferència com a cultural. Vés' ínateix us

podeu pensar el títol que vulgueu. Però el que esperem, allb que la
gent desitja, és que els parleu, de política. Avui vés sou un dels nos¬

tres oradors més populars...'""
Tallà l'onada d'elogis i convingué en el dia i l'hora. Ell mateix

s'ocuparia de fer anunciar l'acte a.1 diari. I abans ja telefonarien
des de Vilanova,per posar-se d'acord sobre els darrers detalls.

- Sobretot - intervingué, ja prop de la porta, un dels delegats

que no havia dit res encara^-, faci'ns una conferència ben política.
Res de literatura. Ife literatura, ja ho veurà, només interessa t uns

quants. Ara,el que necessitem, és política,i res més. -—
Mentre encaixaven, Joan assaboria com una petita humiliacié els

mots d'aquell home gros i de mitja edat. "Uns quants" volia dir quatre
beneits, quatre nois tendres, com aquell minyé que parlava enfilant
tots els tòçics glopejats pels diaris de cada dia, plèns de discursos
i de conferEaœ^^fe, i d.'articles que semblaven conferències i discursos.

K<©_y
Sobretot, res de literatura! I això li(3eien a ell, que es gloriejava
d'un cert prestigi de poeta jove. Quantes coses s'havien de sacrificar

a la política!

Tornà cap a la redaccié. A aquella hora no hi havia mé3 que un pa^-

rell de mecanògrafes i el mosso, l'ampla sala, acaba,da d'empaperar, amb
la gran galeria i el pati espaiés, de casa senyora, no lligaven gens

amb la taula allargada, voltada de cadires velles i d'armaris tronats.

Donà un cop d'ull distret als diaris del damunt de la taula. "El míting
monàrquic". ¿Encara gosaven cridar, aquells infeliços? Rumià què havia
de fer. Al cap d'un moment hi atinà: telefonar

k
per cl JHiàt ^

$ Francesc i comprome-

El trobà, com sempre, al despatx.
- Ja ho saps que demà és Sant Jordi? Es la festa major de Catalu¬

nya, home! Tens molta feina? Sí, m'hauries d'acompanyar amb el Wauxhall

Tinc tres conferències: dues a la tarda i una després de sopar. Sí,
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tres, tal con ho sents. No t'esveris, no és glaire lluny „ Granollers,
Nollet i Ma,tard. Tot en un glop, ja ho veus. Bé,home, no et vindrà pas

d'una tarda. Pes festa, és clar. |j£Saps què podem fer? Trobem-nos aques¬

ta nit, a les deu, a l'Ateneu, i ens posarem d'acord. Va? Si, home, sí.
Pins a les deu, doncs.—

Encara que rondinés una mica, a Prancesc li agradava de sguir actes
públics, posar-se en contacte amh la gent, veure com reaccionava. Ja
ho sabia Joan. I de vegades pensava: "Qualsevol dia es posarà a xerrar

eirHJÜgui-li que ja m'esperaré que enllesteixi les visites. -
Mirà el rellotge. Dos quarts de cinc. Era aviat per posar-se a tre¬

ballar ikiari. I tot sol no podria fer res. Necessitava l'ambient

especial de la redaccid, les converses a cada cap de taula, els acu-
X cU.

dits üe d'Angel Perran, els averanys Ventalld, la gent que entrave
i sortia i els telèfons que no paraven. Què podria fer, fins a les sis?
Anar al despatx, és clar, però no en tenia cap ganes. S'exposava p qu£
el telefonés el seu germà, que feia un quant temps estava molt esverat
i ei trucava a cada instant - mai a la redaccid, això no -, perquè li
esvaïs les pors. Aquella revolucid que es veia venir, i que semblava
feta a posta per a ensorrar la casa Portabellal Jaume la somiava des¬
pert i, per endavant, en feia responsable el seu germà.

Almenys,là seva mare no s'hi encaparrava gaire. Recordà la recent
conversa. De la seva mare passà a Caribe Arnau i a la seva discreta en¬

questa. |Què hi devia haver, amb en Xavier? Justament feia un parell de
dies que el metge li havia/telefonat que acabava d'instal·lar un des¬
patx amb consultori, cap a Sant Antoni. I a les tardes hi era. Decidí

*>

d'anar-hi, per omplir aquella estona de lleure i de passada xafardejar
una mica les intimitats del seu agiic.

Xavier tenia el despatx al començament del carrer d'Urgell. Aga¬

fà el tramvia de via estreta i es posà a la plataforma. Peia ben bé
una tarda de primavera. El tramvia passà per davant d'una casa com to¬
tes les altres. Joan reconegué l'escala i el quiosc envidriat de la

portera, al costat de la gàbia de l'ascensor. Feia temps que no havia
estat a casa la senyora Gertrudis. Allò del casament de la Mercè sem¬

blava que anés de debò. En aquells darrers quinze dies ella li havia
L Jut* fituM o_ fre*

telefonat vegades, però feia un pqrell.de mesos que no

havien sortit plegats, l'aventura semblava closa.
Al baleé del pis on s'havia instal·lat Xavier hi havia una gran

placa de vidre negre amb unes lletres daurades que deien: —^
CÏTdOCTOR X. FORCADA.- IvlAlAlTIES DE NENS.»

~

<L 0
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--«De nens*... Hauria estat millor"d infants*, Però potser
la gent no ho hauria. entès. »

Pujà l'escala fins al principa!, i trucà. S'esperaven dues visites.
Una. nena d'uns vuit o nou anys, amb unes trenes molt llargues i primes,
que ja s'havia cansat de mirar revistes, seia al costat de la seva mare.

Una parella, en un rec<5, xiuxiuejava i feia festes a una criatura neuli¬

da que la dona duia en "braços,
Joan s'havia fet anunciar per la infermera,
- Digui-li que ja m'esperaré que enllesteixi les visites.—

S'assegué a la sala d'espera. De tant en tant li agradava de barre jaa
se amb la gent en un d'aquells llocs on es posen de relleu els tics i les

preocupacions de cadascú. Ho es sentia amb gaires dots d'observador, i

per això no havia pogut mai tirar endavant aquella novel·la que feia
tant de tempsj^que tenia començada. Però les sales d'espera de metges i
dentistes - com, en un altre sentit, els menjadors de les «ales de pros¬

titució barcelonines, que un temps va freqüentar amb certa assiduïtat -
li permetien de submergir-se en un bany d'humanitat tarada, de veure de
la vora la por, i l'esperança,! la cobejança, tot de sentiments primaris
que fan de fàcil reconèixer.

S'obri la porta del fons i soinfcí Xavier. Va saludar amb un somriure

el seu amic i féu entrar al despatx "el primer". El primer era el matri¬

moni xiuxiuejador.
- ¿Què, què li passa a aquest nen tan preciós? —

Ho feia pas comèdia, prou que es veia. Sentia un autèntic interès
3-

per aquells cossets malalts que se li apropaven per demanar-li una gràr-
eia de salut. StfSwb mirava amb ulls encoratjadors, disposat a abocar-se

de ple en el cas que se li presentava, a lluitar honestament, amb totes
les seves forces, amb la malaltia. Joan senti, com altres vegades, una

mica d'enveja del seu amic.

*.<*Quina sort que té, aquest xicot! Es capaç de guarir tots els seus

malalts i de fer-s'hi ric i tot, encara que no en tingui cap ganes! 77

Si, Xavier era feliç fent la seva feina,* prou que es veia. Ho havia
de deformar-se en tot d'aspectes contradictoris, com ell, que no arriba¬
va a ésser mai del tot advocat, ni escriptor, ni periodista, ni polític,
sinó una mica de cada cosa. Què era, fet i fet? £Què volia ffëser? Segura
ment, per damunt de tot, escriptor. Però la política feia lluir als seus

ulls tot de mirallets seductors. Inspiració, sentiment, facultats críti¬

ques, contrastos de les imatges i ambició del pensament, tot se n'anava
ara en orris, endut per la retòrica, per 1'eloqüència fàcil. ^ Però això
és una cosa transitòria^ va esforçar-se de creure.* D'eloqüència no
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se'n pot pas menjar viu. Jo sóc un escriptor, i un dia o altre ho de¬

mostrará amb obres importants.»

Quan Xavier el féu passar al seu despatx, Portabella va poder-se
convèncer que, tal con s'imaginava, el seu amic era feliç.

*

- Has vist? Només fe quinze dies que tinc obert el consultori^ ca¬
da dia ve més gent. Es un bon barri.

- Sí, noi, et felicito. Estès ben instal·lat,—
Xavier es tornà vermell. La instal·lació del despatx i del saló de

consulta l'havien feta els seus pares. Ell volia pagar-se-la de la seva

butxaca, quan pogués, però li havia calgut transigir per tenir-ho més
aviat. En el fons, ho considerava eek una claudicació dels seus princi¬
pis.

- Estic molt content que hagis vingut. Ja sé que tens molta feiha,
que-ets l'orador més sol·licitat del partit. Vaig llegint els teus
discursos oi diari.

/vg.
- Sí, ara resulta que heég de fer de polític i gairebé no puc fer

d'escriptor. De vegades em sembla que traeixo el meu mateix país, i que

no el serveixo com caldria...

- I ara! |Quò té qpas veure Una cosa amb l'altra? Tu tens una voca¬

ció política, i l'has tinguda sempre, al costat de la teva vocació lite¬

rària. Pas bé de donar-hi una. sortida, ara que n'hi ha ocasió.—
Parlaren uns moments de la situació política, |Hi haurien eleccions

o no? l'indult dels presos de Garraf era. encara un tema fresc. De mica

en mica semblava que la normalitat es restablís. De política passaren a

parlar de cinema. Discutiren sobre el sonor. Joan, a despit de l'èxit
♦

^d0ff~"»)Desfile del tjnor? no creia en les possibilitats artístiques d'aque-
lla novetat tècnica. Després parlaren de les estrono.s del Dissabte de

Glòria, amb les dues estrenes simultànies d'en Sagarra.
- Només he vist *El cas del senyor Palau", Vaig anar-hi amb els de

casa, el diumenge a la nit. £Has vist *Gardènia", tu? Diu que és una obra
tan forta, oi? —

Joan trencà la conversa.

- ¿Saps qui m'ha parlat de tu, l'altre dia? Una cosina meva, la
Carme Arnau. Diu que està d'infermera al teu servei, a Sant Pau, La co»

neixes? e±2
- Si, és molt simpàtica.—
Xavier s'havia posat vermell. Quan havia vist el seu amic, ja havia

pensat en aquell parentiu, que li servia de pretext per a evocar de nou

la noia que veia cada dia i que tant l'havia impressionat des del primer
moment de conèixer-la.
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- I intel·ligent, també, no trobes?
d¡> t

- Si, és une. auxiliar molt bona per mi. Estima molt les criatures. I
és molt treballadora*

- Em sembla que tu li has fet una gran impressió.—
Xavier Go ruboiitzà una altra vegada. Sense ni saber com, va sentir¬

se ell mateix oom deia, amb una veu tota canviada:
- 4,'estimo molt. Avui mateix li ho he dit. I, si ella vol, ens

casarem de seguida.

Joan s aixecà, una mica sorprès. La confidència de Forcada el cornmo—

,guév_any» ©n un csnt de mati assole-tlat^ en on m * »
- Bé, noi, oue tot vagi bé! I qhe sigui enhorabona* La Carme és una

gran xicota: estic segur que ja t'estima de debò. Confio que em fareu
padrí de bodes* Ja em correspon»—Es mirà el rellotge.—,Ui, que és tard!
êfe; 'n vaig &É. dret cap al diari.

- No ho diguis a ningd, aàsò oue t'he dit*- demanà el seu amic amb

timidesa*

- Es clar que no! Però ja veuràs com tot s'arranjarà al teu gust i
ben de pressa! —

Li estrenyé la mà i se n'anà escales avall.

La tarda li va passar molt de pressa. Al vespre es trobà amb Fran¬

cesc, després de sopar.

- Saps què? - va etzibar-li, de bones a' primeres»-.En Xavier està
enamorat. Es vol casar amb una. cosina meva, la Carme Arnau. Ja la co¬

ne ixe

Malgrat la promesa, no se n'havia sabut estar. >Tenir notícies i 110

donar-les^e'l feia patir massa. 4?Mala condició, per a conspirar#, pensava
de vegades.

La qüestió del cotxe per a l'endemà va quedar aviat resolta. Frances
es deixà convèncer per l'allau d'arguments del seu amic. Àdhuc el gros
sacrifici de fer festa, que era tan dolorós per al seu esperit meticu¬
lós d'enginyer, fou ofert a Sant Jordi.

-jl^nem a la Plaça de Sant Jaume? Hi ha un concert de sardanes per la
Banda Municipal, per celebrar la revetlla de Sant Jordi. Toquen *Juny*
i *El Cavaller EnamoraSón les meves sardanes preferides. —-

Carrer de la Canuda avall, per la Plaça de Santa Anna i el carrer

dels Arcs, varen anar-hi. Francesc trábava el goig de sempre en aquelles
excursions pel cor de Barcelona. L'ombra del passat resistia els fanals

resplendents i dreçava gegants en cada torre de la Plaça Nova,
Desembocaren a la Plaça de Sant Jaume. A l'Ajuntament i a la

Diputació hi havia lluminàries i domassos que penjaven. Tot de perso-
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nalitats o funcionaris ocupaven els balcons. Una gentada espessa i remo-

rosa , disposada a aplaudir, atapeîa la plaça, voltant l'empostissat del
músics. De mica en mica, Joan i Francesc pogueren obrir-se pas fins al
davant mateix de la Casa de la Ciutat.

- $Vols que entrem? Amb el meu carnet de periodista ens deixaran
passar tots dos.

- No, m'estimo més fer de poble. I tu?—
la tenora vibraba, cantant la tonada dels llargs entre l'acompanyar-

ment acompassat dels altres instruments. La sardana es transformava en
un plany, en un cant de mati assolellat, en un himne de joia, en una'
afirmació de fe. I la gent aplaudia amb fiiria.

Al final de la primera part, hi hagué un moviment que recorregué
tota la multitud. Hom assenyalava el baleé central i un nom conegut cor¬
ria de boca en boca entre la gent més pròxima a l'Ajuntament.

- Qui són? l'Alcalde, oi? I aouell altre de la barba?-
Sonà un esclat d'aplaudiments i es féu un silenci. El senyor del

balcó començà de parlar.
- Barceloneses, catalanes..» —

Hi hagué unes quantes protestes.
- Que parli en catalàï l'Alcalde de Barcelona ha de parlar en car-

talà!

- No és pas l'Alcalde. lis l'Alba. En Santiago Alba.*.
Des de dalt del balcó rodolaven damunt la gent les frases solemnes

els tòpics infal·libles de l'oratòria castellana, "la soberanía nacio¬
nal, las esencias liberales..."

- Igual que aquell amic nostre madrileny, no trobes? - eomentà
en Portabella.

- Sinó que aquell no s'ha passat sis anys patint a l'exili, a
l'Hotel Meurice, com aquest, ni ha estat mai un ^ministro corrompido*,
com va dir el pobre Primo.

El piíblic aplaudia, entusiasmat i generós. Dalt del balcó, la
barba negra i ben retallada del politic s'estarrufava de goig. La lluna
plena, damunt dels terrats i més enllà de les lluminàries, preparava el
camí triomfal, la blanca avinguda màgica per on arribaria el cavall de
Sant Jordi amb el genet miraculós. Joan s'apuntà mentalment la imatge
per engegar-la l'endemà arles seves tres conferències. A totes
tres* I debaté si també hauria d'al.ludir aquell retorn triomfal del
politic anticatàlà.



- 144 -

V. FRANCESC I E'LS OBRERS

... "bier, que 1''objet de la hardiesse soit la diffi¬
culté, de laquelle suit ordinairement la crainte ou même
le désespoir, en sorte qpe c'est dans les affaires les
plus dangereuses et les plus désespérées qu'on emploie 1
plus d'hardiesse et de courage, il est besoin néanmoins c
qu on espère ou mène qu "on soit assuré que la fin qu 'oîî
se' proposé réussira pour s opposer avec Vigueur aux dif¬
ficultés qu'on rencontre.. «

DESCARTES - "Discours sur les Passions de l'Ame"
Art. 173.

Francesc Vilà havia conreat sempre unes amistats , que haurien escanda¬

litzat probablement els seus companys del Consell d'Administració de la
Societat de Construccions Metal·lúrgiques. Aquells darrers mesos, que la
feina no era tan aclaparadora com ■HnsooassEsnshíHnB feia un any, i que al¬
tres preocupacions extras-industrials tenien absorbit 1'enginyer, els
seus contactes amb aquestes amistats havien adquirit una intensitat enca

ra més $ï?ââr. Sense tenir un relleu públic, com la de Joan Portabella,
l'activitat política de Francesc havia estat important.

L'origen d'aquelles coneixences, de les quals amb prou feines si el
mateix senyor Jacint Vilà tenia esment, estesa en els Ateneus populars^
en els quqls Francesc trobava, en els temps de la Dictadura, una eixida
al seu desig d'actuar* prop del poble. Al Polytechnicum com a l'Enciclo¬
pèdic, l'enginyer havia donat cursets de matemàtiques i conferències so¬
bre temes tècnics de construcció, i el seu ajut i el seu consell no ha¬
vien mancat mai als dirigents d'aquelles cases. S'havia sabut fer perdo¬
nar £ cosa més difícil del que semblava - el seu origen i la seva condi¬
ció burgesa, i havia conegut molta gent que refugiava en les activitats
culturals llur forçosa inacció en el camp sindical i polític. Yells tre¬
balladors que no s'avergonyien de completar una cultura insuficient d'au
todidacte que només ha passat per l'escola de primeres lletres; profes¬
sors que no volien claudicar davant les imposicions del dictador i que
s'estimaven més que les càtedres oficials la lliure tribuna que els po¬
sava enjniig del poble, amb major autoritat i eficàcia; lluitadors dels
anys més durs de la guerra social, que transportaven a un altre pla
llurs experiències i llurs ambicions de millorar l'estat de la classe
a la qual pertanyien. Literatura, música, teatre, ciència, tot era bo i
necessari per a aquelles intel·ligències àvides, per a l'afany de supe¬

ració que omplia les aules d'aquells vastos pisos del carrer més Alt de
San.t Pere i del carrer del Carme,
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Quina diferència .lii havia, entre aquells estudiants seriosos, obstinat
i convençuts de la necessitat d'aprendre i de rescabalar-se dels anys de
retard, i les colles de minyons amics de la gatzara que Francesc havia
trobat a la Universitat, en el seu hxsxlssxaa pas pel vell casalot! La
mateixa que entre els professors d'aquells centres improvisats de cultu¬
ra i la majoria dels ^oàtedros^ mandrosos i rutinaris de l'Instituí, no¬
més preocupats per 1'escalafó i pels llibres de text que obligarien a
comprar^ als alumnes.

En la seva freqüentació activa dels Ateneus, Vilà havia arriba?"9aCil·
fer oblidar el seu caràcter nefand de burgès, es clar que 110 ho era, en

el sentit estricte del mot. Director d'una empresa, era al capdavall un
tècnic. De vegades, però, es trobava amb un dels seus deixebles que en¬
trava a treballar sota les seves ordres i sentia una mena de rubor en

pensar que aquell xicot el consideraria, deà d'aleshores, com al *burg§g
i no com a un professor i un amic, company en les mateixes lluites.

En tots els anys de la Dictadura, afortunadament, no hi havia hagut
conflictes socials. Francesc havia tingut punt de conservara tots els a-

vantatges adquirits pels seus obrers i de dur a la pràctica alguna de
les millores socials que havia pogut admirar en els països que havia vi¬
sitat. Com que, mentrestant, es guanyaven diners, els accionistes de la
Societat no hi havien tingut res a dir, sobretot perquè l'autoritat del
vell senyor Vilà sempre s'havia mantingut al costat d'aquesta política
del seu fill. Tot aquell any 1930, en canvi, hi havia senyals evidents
d'inquietud. Francesc els registrava sense voler. Eren matisos en l'ac¬
titud dels obrers, una reserva qreixent en ^^^SS^dels altres engi¬
nyers envers ell, una manera més cerimoniosa d'acollir-lo quan arribava
a les obres per veure corn marxava la feina» mlímiraven, ja ho endevi¬
nava, exclusivament com al "burgès*, amb la barreja d'odi, respecte i
enveja que aquest mot comportava. Se n'havia planyut alguna vegada, dis¬
cretament, a Ricard Fornells, amb el qual tenia una confiança que sabia
que l'altre no traîria mai, ni que fos amb la seva insinceritat.

- Vés ho deveu saher, Fornells. ^QQè els passa? ^No estan contents
de les condicions de treball? Volen millores?

- Ja veureu: el sindicat es reorganitza. Tots hi entren, poc a poc.

IjCom a conseqüència, l'esperit de protesta creix, encara que no sàpi¬
guen ben bé contra què. El primer que en rep els esquitxos és el burgès"
això ja és sabut de sempre.

- Contra mi no poden pas tenir motius de queixa. Bé deuen saber que

sempre els he defensat davant del Consell d'Administració, que séc un
amic sincer de tots; un d'ells, com vés mateix.



- Com jo mateix, dieu! Ko m'hi consideren pas tampoc, a mi, com a

un d'ells. Una vegada que* en un to amistós, però sm"b les mateixes pa¬

raules que ells utilitzen, amo algun renec i tot, deia a una brigada que

havien d'esforçar-se per acabar aviat aquella casa del carrer de Munta--
ner, |(sabeu què em van. contestar?/"No hay peor cuña que la de la misma
madera"".»Aixi, en castellà, i tot. Molt de temps m'han dit *la cufia
M'ho ha explicat el meu pare, que es molesta, pobre home, a prendre la
meva defensa quan m'ataquen. Em consideren com una mena de traïdor a la
meva classe, que me n'he evadit per passar a fer d'escolà d'amèn dels
rics. Vós, al capdavall, pensen que ja heu nascut per manar i fer d'amo,
que heu estat criat per a això. Jo, en canvi, m'he enfilat pel meu propi
esforç a aquest lloc. I molts companys no m'ho perdonaran mai.—

Fornells deia aquestes coses sense posar-hi gaire amargor. Feia une

constatacions, simplement. Els seus trenta-vuit anys magníficament equil
brats li donaven una serenitat quedes m alterava. Les seves faccions

cantelludes, de totes maneres, acreditaven que no es deixaria pas domi¬
nar T>er malfvolents ni per envejosos. Tenia una posició, se l'havia gua-

vï/
nyaâa a pols, i no hi renunciaria. Tampc no volia renunciar, tanmateix,
a la seva llibertat de pensament, als ideals que havia defensat sempre.

Havia passat, de molt jove, per l'anarquisme barceloní i el coneixia
prou bó. Ara era un socialista convençut.

- I, ós clar, si a vós no us volen considerar com a un d'ells, menys
voldran a mi. Tot plegat ós desesperador.¿Com podrem tirar endavant l'o¬
bra que hem de realitzar, com podrem alliberar el país d'un sistema po¬
lític opressor, si comencem per dividir-nos en castes irreconciliables?

Fornells s'havia arronsat d'espatlles. Les coses eren tal coïïi

eren. Així i tot, prou possibilitats donaven per s fer una obra positiv^
Encara que els obrers sentissin aquella hostilitat instintiva envers la
burgesia, si aquesta emprenia una obra d'alliberació, ja seguirien.

- Deixeu estar les dificultats i els entrebancs. Quan hom està

convençut de la justícia d'una causa, l'ha de tirar endavant, encara que
no gens segur l'èxit. Una vegada vaig llegir una frase històrica,
que em penso que era la divisa de Guillem d'Orange, i que em va impres-

etfM
sionar molt. Gom feia? Espereu-vos; "No cal pas esperar per W emprendre,

ni reeixir per perseverar". Amb esperança o no, allò que cal és treba¬
llar, creieu-me; realitzar una obra que cregueu justa.—

Sí, era aquell sentiment el que calia conservar. Fornells tenia
raó. Malgrat la fredor d'alguns dels seus treballadors, malgrat les al·¬
lusions que sovint s'escapaven a alguns dels seus vells amics obreristee
i revolucionaris, malgrat la inquietud creixent de la gent del Con-
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sell d'Administració, Francesc continuava als cous trabaAle-. Tenia con¬

verses molt seguides amb els caps del nou sindicalisme. Després dels
anys de persecució i d'existència subterrània, ara semblava que les 13Li-
çons del passat havien ¿JÜfUser aprofitades i que hom volia defugir de
recaure en la violència que havia conduït a la cacera de l'home pels car

rers de la ciutat, practicada entre 1919 i #923. Francesc havia parlat
amb Pestanya, amb Peiró, amb altres homes que ara duien el pèndol de la
C. N. T. Els trobava una mica recelosos del que podia passar, dividits
entre l'esperança i la por. Creien en la possibilitat d'un retorn a una
dictadura més severa que l'anterior.

OfJ
- Per'nosaltres, l'enemic no era pas tant Primo de Hivera com el

seu company Anido. Ja ho sabeu. I hi ha molta gent, potser el !cei mateix
que tenen posada llur esperança en don Severiano. Davant d'aquest peril"
els treballadors ens redreçarem amb totes les nostres forces,

- Per això mateix us demanem de col.laborar amb nosaltres, que ten
els mateixos motius per témer el retorn de la dictadura. Entre tots hem

<v

de fer-la impossible per/sempre més. Per a això^ enfonsar el rè¬
gim. Si algun sector ha de sentir-se republicà, és el vostre, que és el
que més ha sofert de la Monarquia. Penseu en Montjuïc, en Bravo Portillo
en el general Arlegui...—

Ell prou veia que aquells homes estaven convençuts, la religió de
l'apoliticisme, que havia estat la doctrina infal·lible dels homes del
Sindièat Unie d'ençà de la seva fundació - i això a despit dels esforços
del Noi del Sucre -,no era prou, en aquell any 1930, per a encendre de
nou la fe dels treballadors.

- Primo de Rivera també ho deia, que era apolític, i ja vàreu veure

els resultats - insistia Yilà prop dels seus amics sindicalistes.-.I vo
altres, encara que no hi penseu, algun cop heu deixat de seguir aquesta
doctrina, l'any 1917 no éreu pas apolítics, quan fèieu una vaga révolu-
cionària per tombar el règim, i anàveu d'acord amb els socialistes i el
republicans. I la vaga de la Canadenca^ ¿que no era un moviment amb poss"
bilitats polítiques? No hagués estat assassinat en Segui!—

Francesc topava amb la vella ideologia anarquista, amb els tòpics
de sempre, arrelats en la massa i que apuntaven darrera dels raonaments
intel·ligents dels seus amics. Els sindicalistes desconfiaven dels polí
tics burgesos, però pmtser encara desconfiaven més dels que volien cre
un partit obrer revolucionari. Ni socialistes ni comunistes no els sem¬
blaven pas més dignes de crèdit que els republicans. Potser encara merys

- Jo he estat a Eiíssia, en el ^paradís comunista*, fent de trebar-
llador, no pas com a visitant privilegiat. He viscut tot allò, i cre-



ieu-me, us ho hen regalo. M'estimo més, mil vegades més, viure ací, que

almenys tinc l'esperança de millorar-ho tot amh un gran daltabaix. Allà
ja no hi ha res a 1er - es complana a repetir un sindicalista que par¬

lava català amh accent castellà, heretat dels seus pares aragonesos.

— Molt hé - insistia Vilà»-, Però ¿sabeu quà aconseguireu, amh aques

ta posició vostra? Que el primer bandarra que es presenti amb quatre
crits i una bandera flamejant, arrossegui al seu darrera tots els obrers

Sempre feu de carn de canó, bona per a l'actuació dels agents provocar-

dors. Eecordeu-vos de Lerroux i de l'any ¿HV^Que en van dur gaires,
de lerrouxistes, a Montjuïc? •—

En el fons de totes les resistències dels dirigents, en aquelles
reserves dels seus interlocutors, Francesc hi veia clarament, més que

les mateixes raons tradicionals de 1'apoliticisme,à,a por de perdre tot
l'ascendent que tenien sobre les masses obreres. Aquells homes represe"
taven un pensament i una acció honestos i ben intencionats. Perè a 1'o
bra, esperant el moment d'intervenir i denunciar-los com a traïdors,
hi havia - i ells ho sabien prou - els descontents de sempre, els eteHB

i de les bombes. No podien pas exposar-se a llurs atacs. No hagués es¬

tat aquella por, rai! Sabien que Francesc i els seus amics tenien raó,
que sense llur ajut mai no podrien fer res, i hi haurien col.laborat
més de gust que amb els mateixos homes que, com Lluis Baldó i els al¬
tres tècnics de la Revolució que hi havia al Bloc, o com els saviassos
de la Unió Socialista, volien apoderar-se de les masses obreres catala¬
nes.

l'obrer català! Prancesc gairebé s'emocionava, sentint com aquells

vells lluitadors, que havien conegut totes les persecucions, que s'ha¬
vien escapat jler miracle dels pistolers de$ Lliure i d_els esbirros
de Bravo Portillo, que coneixien la humitat de les cel·les de tots els
penals i totes les presons de la peninsula, que havien fet a peu, dar¬
rera dels cavalls lluents de la Guàrdia Civil, en les nits fredes d'hi-

vern, totes les carreteres d 'Espanya, en ^conducció ordinària*, aquel]
homes que no havien mai pogut gaudir gaire temps de la tranquil.litat
de la llar ni de les joies del treball sense entrebancs, coincidien,
en llur elogi dels treballadors catalans, amb els mots i els conceptes

del seu pare, el vell botiguer barceloní, que es proclamava sempre li¬
beral i republicà, dintre la tradició dels vells federals.

Ara, a despit dels revolts del camí, de les reaccions que encara

assajaven els vells polítics monàrquics, la República venia. La Re¬

pública Federal, és clar, amb tot el que representava de llibertat

com a suprem argument adduïen la força de les Stars
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pertothom, de lliure convivència dels homes i dels pobles. Dintre l'am¬
bient de la ciutat, dintre els mateixos incidents personalistes de la
política que es feia a les viles i als pobles, Francesc veia aquest con¬
venciment i aquesta voluntat. I tot servia per^ a manifestar-la. Una
festa a Montjuïc, com aquella gran solemnitat dels Orfeons de Catalunya,
que prenien possessió del Palau Nacional, o un acte tradicional com la
diada de Sant Jordi o la processó de Corpus, tot era bon pretext. Arri¬
baven de presidi els condemnats pel complot de Garraf i tornaven de
l'exili alguns polítics, i el poble es llançava a rebre'Is i feia de
llur apoteosi un símbol. El vell règim es batia en retirada, fent con¬
cessions parcials que traïen la seva feblesa sense satisfer els seus

adversaris. A Madrid l'agitació republicana creixia amb grans onades
passionals que sortien de la llar remorosa de converses que era 1'Ate¬
neu. Hom anunciava eleccions per a molt aviat. Aquell estiu marcaria,
indubtablement, un tombant decisiu en la política republicana.

Francesc es veia tambó sovint amb lluís Baldó. Els comunistes

que formaven el seu partit havien aprofitat les lliçons de Rússia, tot
i estar-ne separats en la disciplina. Eren catalanistes i no s'estaven i
de proclamar-ho en tot moment.

- M'he instal·lat a Barcelona - explicava Baldó amb el seu accent
lleidatà -j perquè el partit m'ho ha manat. El partit ha decidit de fer
una c^ampanya molt intensa a totes les entitats obreres, començant per
les que semblin mós propícies a áfrser influïdes per la nostra propagan¬
da. A Lleid^a ja estem prou arrelats.-. Somreia a Vilà amb una mica d'i»
ronia i afegia: - Ja veus que t'explico detalls íntims de .la^íxàt^del
partit.—

Per a Francesc Vilà, aquell llenguatge era nou. Bald^ parlava del

partit omplint-se'n la boca, posant-lo per damunt de tot, com d'una di¬
vinitat misteriosa i omnipotent, els dictats de la qual calia acatar,
en^cara que anessin contra els interessos personals de cada militant.

- ¿Ho has llegit el llibre de Curzio Malaparte, aquell feixista ■
italià que explica la tècnica del cop d'estat? Hi trobaràs ben détai¬
llât el mecanisme de les revolucions modernes, de totes, de la que van

realitzar Benin i Trotsqui; com de la que duia a terme Mussolini. Totes
són iguals, en la tècnica. Els únics que no ho saben són els anarquis-
tes, uns infeliços que encara viuen al segle passat i que os powoon que
la Revolució és afer de barricades, de bombes tirades a la babalà i de

caçar en una cantonada com un conill (el botxí de Barcelona. Tenen cin¬
quanta mil adherents, i d'ací a dos mesos en tindran cent mil, però
això no vol dir res, perquè la revolució no es £a pas amb nombre,
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sinó amB cervells,

- Si, ja ho só; les famoses cèl·lules, que tenen llur treball as¬
signat amb una precisió matemàtica. Deu homes units per una discipli¬
na de ferro en dominaran sempre un centenar que cada un tiri pel seu

cap. Però els anarquistes tenen tambó els seus grups d'acció.
- Els ^específicos*, que en diuen ells, oi? Molt bonics, amb noms

romk&tics, com aquell que existia fa anys i es deia *Bos Hijos de Pu-
ta1^. Bons per declarar una vaga i coaccionar quatre esquirols o per
deixar sec en una cantonada un confident. Atura el compte, les cèl-
lules són una cosa molt diferent. Comencem per no ósser anarquistes i
per creure, per tant, que algd ha de maiiar.

- £Qui ós aquest *algil#?
- Un home responsable. Aquéll que designi el partit. Qui mana

sempre. Ós el partit.
- Sempre el partit! Això ho heu copiat dels russos. Sort heu tin¬

gut de l'èxit dels films soviètics, que us ha/j ajudat a crear un esno¬
bisme comunista antre els nois de casa bona, perquè si no...—

Baldó somreia, amb la ironia"de sempre. Qui parlava de nois de
casa bona?

- Abans es deien catalanistes, i dient això ja n'hi havia prou.
Un temps n'hi haguó d'anarquistes i tot. Ja veus, fins els^ nois de
casa bona, com tu dius, segueixen els corrents del temps. Els burge¬
sos són republicans m no els espanta gens la revolució. Els fills de
pis se'ns tornen comunistes. I que consti que nosaltreç en som, i de
debò, mós que els quatre banaus que mantó la III Internacional per¿1/
controlar a Espanya l'ortodòxia comunista, i que no han sabut aprofi-

<Xr

tar la Dictadura per fer feina, com nosaltres.—
Francesc Vilà anava, infatigable, d'un a altre sectòr de l'o-

brerisme català, per acomplir la feina que s'havia imposat. De vegar-
des s'aturava a considerar, amb una mica d'inquietud , la seva posi¬
ció personal. No riscava de caure en una confusió d'ideals i d'objec¬
tius concrets? <jQuè volia, per què|s'havia imposat aquella tasca?
¿Creia en una revolució política, que tindria per ella mateixa, com
les de 1789 o de 1830, uns efectes immediats d'avanç social i d'aug¬
ment de la llibertat humana? ¿0 bó acceptava, ni que fos a contracor,
les teories de Baldó 0 les dels sindicalistes, i col.laborava sense
saber-ho a una revolució social que destruiria aquella classe burge¬
sa a la qual ell pertanyia i amb la qual, malgrat tot, es sentia tan
lligat?

[porn p una necessitat intel·lectual de sor oir de la confusió,
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d 'aclarir les seves idees, de precisar els conceptes que donaven força

a la seva conducta. No era com Joan Portabella, que es deixava endur pel

la màgia de les paraules i barrejava la poesia lírica amb la política,
les imatges amb programes de govern. A ell, les abstraccions no el
feien feliç. I, no obstant, veia que només a base d'una abstracci<5 po¬

dien ordenar-se les seves activitats. A base d'una paraula màgica que
a.

bo explicava tot: Llibertat. Era per conquerir la llibertat que ell

maldava, i la llibertat bavia de resoldre-bo tot.
Darrera d'aquest simple mot, per tant, bi bavia d'haver forçosament

molta cosa. Com a façana, únicament, no era prou, malgrat que, per ellí

sola, tingués tota la bella ordenació d'un temple grec. Francesc era
un borne de xifres i de formules concretes, que establien amb exactitud
els termes d'un problema o els elements d'una composició. Trobava que,

en introduir-se en el camp de la política, ni els nombres ni les repre¬

sentacions precises el satisfeien. El mot de llibertat, amb la seva be¬
lla sonoritat, anava associat.an ell amb tot de sensacions gens preci¬
ses, però incomparables. La de sentir-se, al cim de Matagalls, sense

cap lligam ni cap separació del cel que el cobria i de la terra que el

sustentava, mentre els seus ulls s'assadollaven de la visió de la serra¬

lada i de les planes que la voltaven. La de trobar-se, en una platja

deserta, un matí^ assolellat d'hivern, enfrontat amb la blava immensi¬
tat del mar, només interrompuda peí filet indecís de l'horitzó, i de
nedar aigua enllà, segur dels seus muscles i despràs de tota trava. La
de llançar-se per una carretera en un congost i sortir a la plena cla¬
ror d'un planell, fuetejat pel vent, mentre els arbres passen rabents

Ét
a cada costat del cotxe. Per ell, la Llibertat era una idea que anava

lligada indefectiblement , d'una manera o altra, a la idea de Catalu¬
nya. Perquè bavia après als disset anys a estimar el paisatge de la se¬

va terra i bavia lligat aquest amor amb el que ja sentia per la ciutat
i pels homes que bi vivien, volia que aquesta terra i aquests homes a-

*

conseguissin una plenitud de vi4da que bavia de donar-los lâL plena mesu¬

ra de llur força.
- El problema de Catalunya - bavia sentit dir al seu pare més d'una

vegada - només és un problema de llibertat.—
o*

Era això. N'hi bavia prou amb això. Llibertat per governar-se i

per donar-se les lleis adequades a la seva. personalitat. Llibertat per¬
què nfídioma català aconseguís la perfecció i la total sobirania que els
segles de decadència política li havien pres. Llibertat perquè l'espe¬
rit català donés tot el que tenia a dintre, perquè creés els seus genis
els seus sants moderns i els seus herois, com en els temps gloriosos
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crear i per gaudir d'allò què hom crea*, per treballar junt amb els altres

pobles," per establir el millor règim del m<5n, la justícia més perfecta,
la cultura més eiicaçj per*educar els homes com a homes i posar llur dig¬
nitat humana en el primer rengle de les noves valors més sagrades..»

- Tu i alguns com tu voleu això, ja ho sé - contestava Baldé,

quan Francesc Vilà li explicava, en termes sobris, el seu concepte de la
Llibertat,-.una revolucié a base dels "principis immortals", que diuen a

França, amb declaració solemne dels drets de l'home i del ciutadà, amb
la deessa Raó a dalt d e l'altar i tothom que hi va a dur-li flors, com

feia Robespierre amb el seu Ésser Suprem, abans d'anar a ordenar una boa®

na estossinada de giron&_p.ns. Això de l'estossinada, confessa-ho, més
aviat us fa an^gúnia. Però en dosis minimes, i a basa de casos ben tria

*

encara us hi avindríeu. Els que penseu així sou pocs, de totes maneres.

La major part dels republicans d'avui, que somien una revolució, volen
un canvi, pel sol gtttft de el nom, de fer gatzara o bé d'aprofi¬
tar-se dels llocs que quedin vacants. Én aix^J, vosaltres, els idealistes
dels principis immortals, encara que sigueu pocs, tindreu més influència;
/\AAAJtÙ5 (»r*rÇ*P^
BiskeTus serviran com una massa de maniobra. Be totes maneres, la vostra
hora serà ben curta. De 1789 ençà;ha plogut molt. El model actual no és
ja Mirabeau, ni Danton, ni tan sols l'incorruptible Robespierre, sinó
simplement Lénin.

- Si, la incorruptible mòmia de Lènin, posada en la seva urna de

vidre., com el cos de Sant Marcís a la catedral gironina. Han passat áot£
ze anys, d^ençà d'aquell famós octubre roig, i el model no ha fet pas

gaires adeptes, em penso. Mentre que els "principis immortals" que ajftu
et fan tanta gràcia i en els quals bé havies cregut, un temps, són la
norma de vida de totes les societats civilitzades, a Europa i a Amèrica.

Això, malgrat les dictadures i les caricatures de dictadura. Estem en

un país que encara no ha conegut aqiyesta norma de vida democràtica, i
que ja és hora que ho aconsegueixi. Potser el programa no és

& twv«, J

gaire ambiciós, però a mi em sembla que ens dona feina per '.'estons

- Tampoc no havien estat mai aplicades a Rússia, aquestes normes
d-

de vida que a tu et semblen perfectes, i que per nosaltres només són
un asperete de la dominació capitalista. I de cop, Rússia es va posar en

un altre replà de l'evolució social, en el comunisme. jjQui sap si ací
passarà igual? En tot cas, ja ho saps: el partit treballa i treballarà

dCtnrp
per a "seguir-ho. Estigues tranquil, de totes maneres. Reconeixem

prou que només tenim un paper de col·laboradors i que, malgrat tota
la for§a del proletariat, també aquesta vegada és la burgesia,que
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haurà de dur la cLirecció de tot el sarau.—

Un dia d'agost arribà, al capdavall, la notícia, del Pacte de San

Sebastián. Francesc i Joan havien treballat molt per a aconseguir aque¬

lla primera manifestació de la unitat d'acció i de pensament de les for¬

ces revolucionàries. Catalunya havia estat present a la reunió i les se¬

ves reivindicacions nacionals eren acceptades solemnement per tots els

que havien de fer viable la segona República Espanyola. Encara que ha¬
guessin sabut per endavant aquell esdeveniment i que n'haguessin seguit
de molt a la vora els preparatius, els dos amics no saberen estar-se

ae sentir una barreja d'emoció i d'orgull quan van fer-se públics els

resultats de 1'entrevista dels delegats del republicanisme.
- El nostre treball d'aquests mesos comença a treure fruit. Aviat

caldrà, passar a l'acció! - excla^mà Portabella.
- Sí, he rebut una carta de Villedo, tota degotant de satisfacció,

en la qual em recorda aquella entrevista del meu despaiac, i em diu: "el

amigo P. ya no tendrá, supongo, aquellos furiosos recelos sobre el unita¬

rismo de los republicanos españoles." * ¿Qué et sembla?
- Mel i mató, com sempre. Que sigui de debò) i que duri, ós el que

jtfcal! No ós això?
- Això mateix.

- Una altra cosa. No t'ha fet saber Xavier que es (X-âsa?
/

- M'ho va mig insinuar la setmana passada. Es amb aquella cosina
teva aue vas dir-me?

- Sí. El casament serà'# l' ooctubre.— .Sospirà:- Jo poggás dir el
mat&i3$£ màquina, les faccions de . b J -¿avia prou vosv que a

- Quà? No guixen les coses? ¿Encara no has pogut entendrir els
tanmateix^ que aquesta iiBa"çge se. ¿aa » ¿ ce a

- No hi ha res a fer, per ara. Sort que la revolució ho adobarà
tot! —



V I, - U N CASAMENT

Als solters, però, i a les vídues dic: Eo els
serà si resten així, talment com 30, però si no es con
tenen, que es casin, perquè val més casar que cremar»

SANT PAU - lletra primera als Corintis -VII

Xavier porcada duia al matrimoni un ieix d'il.lusions que, prou

que ell ho sabia, no era gens rreqttent de trobar en un xicot de vint-
i-vuit anys. La seva topada amb Carme havia estat per a ell la revela-
cid d'un m<5n desconegut, del qual tot just sospitava l'existància i que
havia cregut àdhuc descobrir en certs moments, però que ara se li pre¬
sentava encara més délités del que flffhavia imaginat. En el moment queGQSñ, ;

va veure la noia i que va parlar-li, comprengué de cop l'amor.
Només n'havia tingut un vague pressentiment, molts anys enrera, quan
va conàixer Isabel Catllar. Després de la mort de la cosina de Vilà,
el seu record havia perdurat, com una llàntia tremolosa, en un recé
del seu esperit, la imatge, poc a poc, s'esvania, es sublimava amb
d'altres aportacions. Una visita a un museu, un concert, una lectura,
níalteraven insensiblement les línies, idealitzaven l'òval de la cara,
arrodonien el cos o l'aïuaven en una angèlica ingravidesa. El record
es cobria de totes les emocions sensuals que el visitaven, de totes
les vi4racions que despertaven un ressò dintre seu. Davant d'aquell
pobre retrat de l'any 1917., que havia i'ixat amb la mesquina fidelitat
de la màquina les faccions de la noia, ell ja havia prou vist que la
imatge que ell en conservava dintre l'esperit era molt superior. Hagué
de reconèixer, tanmateix, que aquesta imatge tenia molt poca cosa a
veure amb aquell cos esprimatxat que havia estat posat en una caixa
blanca i enfornat en un d'aquells horribles nínxols del Cementiri Nou,
sota el cel gris d'un matí hivernenc.

Ombra 0 il.lusié, tant se valia, el record d'Isabel l'havia man¬
tingut en un estrany estat d'esperit, tens en l'espera de l'amor i de
denyés de totes les seves falsificacions. Ara ell ja sabia que aquell
meravellés sentiment existia i que ugi dia 0 altre el trobaria pel mén
i aqueïía seguretat el feia fort i
un fardell, siné a la manera d'una magnífica penyora, la seva total
virginitat de cos i de cor. Els seus estudis, primer, i més tard la
seva feina i la llarga estada a París haurien fet heroica aquesta ac¬
titud si hagués estat deliberada i si ell s'hagués adonat dels pa^
ranys que 1'existència de cada dia posava als seus sentits i als seus

Arrossegava no pas com
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sentiments. Però ¡fjtyf, no els veia. La fisiologia era per*'ell un uni¬
vers apassionant, ple de lliçons i de misteris que calia desentrellar,
no pas una pedrera de somnis morbosos ni una estesa de paranys. Una
perfecta serenitat i una gran capacitat de treball 1'immunitzaven con¬

tra tota torbadora emocid sensual. I havia pogut conviure; sense fer

escarafalls, amb companyes d'estudis i amigues d'ocasió, sense mai ocór¬
rer-se-li que aquelles dones podien donar-li altres plaers que els
d'una conversa animada o d'una discussió científica. De vegades, aques¬
ta indiferència seva era feridora per a alguna de les noies que traves
saven el seu camí.

Recordava aquella estudianta polonesa que treballava al Decker i

que 1'havia visitat alguna vegada a la seva cambra d'hotel, en aquell
carrer solemne del barri de Sant Sulpici. EL pretext era anar a sentir
música catalana de la petita discoteca de Xavier. Però després l'ha-
via convidat a <$aesszaaé& a prendre una tassa de te a l'estudi que ella
tenia en una mansarda inundada de claror de Montparnasse. Era una

noia bruna, plena, amb unes cames robustes i ben fetes que es compla^i
a ensenyar fins a més amunt del genoll. I tenia una tal llangor

sobtada«en dir alguns mots; un abandó tan incitant en deixar-se caure
t v

damunt del dirt, que per a qualsevol haurien estat els signes evidents
d'un desig que només espera que algú el satisfaci. Xavier no s'havia

apartat mai de la seva afectuosa correcció. Despitada, la noia havia
fet córrer pel Doul 'Mich'que aquell metget espanyol era un invertit,
*une tapette*, i a Xavier això 'tírten^molta gràcia & al mateix tempá^
"fa creà un cert prestigi morbós al seu voltant. Els llibres de Preud
i dels seus deixebles començaven d'ésser l'evangeli de la gent "à la
page*. Proust i Gide acataven de fer admetre com a cosa natural les

desviacions sexuals, i un eixam de minyons amb pretensions de poeta i
poques necessitats materials alternaven llurs ocis entre l'homosexua-

lisme, la cocaïna i les escoles literàries més audaces. Xavier Porca¬

da considerava aquella mod^a amb la mateixa atenció seriosa que posava

en examinar un cas de diftèria, i en destriava tota la part d'esnobis¬
me, com hauria destriat les angines pseudo-membranoses de les plaques
diftèriques, sense sentir ni indulgència ni severitat per les unes ni
per les altres.

A més, Xavier havia conservat la fe religiosa, i aquesta, uni¬
da indefectiblement a una moral estricta, el posava en una actitud
d'hostilitat instihtiva contra tota la gamma d'activitats compreses
sota el comú denominador de <vicilf. La seva mare, que ell considera¬
va una dona admirable, i que ho era realment en alguns aspectes,
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li havia encomanat aquesta repulsió.
iot això ara desapareixia, s'esvania davant del nou sentiment que

omplia la seva vida. Com aquells telons' pintats en "±rnmpifeH3í± XXxEapiEX

*trompe-l'Oeil*, que presenten una vasta perspectiva tan "ben executada

que sembla que tots els termes tinguin llur atmosfera i que les tres
dimensions hi permetin tota mena d'evolucions dels personatges, però
que de cop s'aixequen per a deixar veure tot l'escenari ocupat per una
decoració niés real, mÓs profunda, en la qual la veritable acció es des¬

envoluparà i els personatges revelaran llur caràcter, tota la seva ac-

titud passada davant la dona i davant l'amor havia dir am t parr a aquella
extática admiració ¿Le Carme/ a aquella joia que va omplir-lo des dels

primers làòments, en adonar-se que havia trobat la dona estimada i desa¬

près en comprendre que ella corresponia al seu amor. Perquè era amor,

ell lio sabia, aquell desig desconegut que bategava en els seus polsos
i en tota la seva pell quan' tenia prop seu el cos aponeellat de la
noia o quan esclafava sota els seus els llavis encesos de 3axHB±xCarme.

Aquell festeig no tingué liistòria. Per a Carme Arnau, l'arribada
del doctor Porcada a la seva existència fou, si no la d'un Príncep En¬

cisador - perquò als seus vint-i-dós anys ja havia arreconat feia temps
les il·lusions de 1'adolescència, i les considerava severament com a

fantasies nocives -, almenys la d'un home honest, agradable, sincer,
que tenia una feina adequada a les seves facultats i s'hi lliurava amb

entusiasme, com havia fet ella en emprendre els estudis d'infermera.

D'un home que el primer dia de véure-la va enamorar-se'n, i li ho havia
demostrat. D'un home que, per ella, ho faria tot - tot, menys abando¬
nar un malalt; tot, menys trair l'amistat; tot, menys negligir la seva

cons©iència professional endut per l'afany de fer diners.—.
Per a ella, si allò no fou l'enlluernament, l'amor fulminant de les

novel·les rosa, el cert era que Xavier li havia agradat de bon comen¬

çament i que no li havia costat gaire de deixar-se encomanar la passió

que encenia el jove metge dels serveis de pediatria de l'Hospital de
Sant Pau. Ell havia trigat vuit dies, vuit dies de contactes diaris i

de constants vermellors a les galtes del áíoctor Porcada, a dir-li res.
Al capdavall, un matí va decidir-se.

- IQue va cap al Passeig de Gràcia, quan plega? - va preguntar-li.
- Sí; visc a Claris, prop de Provenga.
- ¿Li farà res que l'acompanyi? —

Havien sortit plegats, sense dir/res: ell, seriós, amb els seus

ulls grisos preocupats per la incertitud, alt i sever en els seus ves¬

tits foscos; ella somrient, baixeta i prima con una figureta de por-
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cellana, els cabells curts i rutllats desbordant-li sota del capell
exigu. De tant en tant 40 mirava de cua d'ull el seu acompanyant,
esuerant que iniciés l'atac. <Í-No hauré pas de declarar-me-li jo!#!

s

pensava.

Xavier començà a parlar d'amics comuns, de Joan Portabella, so-

bretot, que per a ell era com un germà ifqu¿ ella també ^estimava
molt.

- la seva mamà és la meva padrina. îfs una bona dona, que no es

vol amoïnar per res. Sempre atestà tancada a casa i de vegades es pas

sa un any sense tenir més enlj.à de deu paraules cada dia amb el seu

ij.ll, el dia que es diuen alguna cosa^ explicava Carme.
4 la conversa s'animà. Parlaren de teatres, &j3ls primers films
sonors, que tantes polèmiques desvetllaven entre els entesos i els
profans,' àdhuc un xic de política, la noia s'adonava prou que Xavier
descrivia grans cercles una mica insegurs per a poder arribar al
punt que volia. Caldria ajudar-lo?

Havien agafat l'autòmnibus i van continuar una conversa sacsejar¬
da pels trontolls.üÉ la Diagonal van baixar. Peia un dia de primave¬
ra, assolellat i calorés, i els arbres havien tret una espessa brota¬
da que ombrejava tènuement els passeigs. Al# Cinc d'Oros els tram¬
vies i els automòbils es creuaven amb gran soroll de clàxons i cam¬

panetes.
Parlaren de cotxes. Carme digué:
- No m'agraden aquestes carrosses solemnes, aquests Rolls immen¬

sos i niquelats, aquests Cadillacs que semblen una d'aquelles maqui-
nasses de tren que veus al cinema. Tots aqqests autos de grah luxe
només serveixen per anar a presumir i a passejar el gosset. Però un

cotxet petit, pràctic, capaç per a un parell de persones - quatre, a
tot estirar-,, que es pugui descapotar a l'estiu tenir fresca, em
sembla que ha d'anar molt bé. A casa, si m'escoltessin, ja l'haurien
comprat. Pan bé, però, perquè si ho feien, no el veurien mai. Sempre
l'acapararia jo. Ja s'ho pensen, ja. Quan em casi, voldré un cotxet
d'aquests. Com ara aquell -^ignà un vehicle que passava.

S'aturà, una mica confusa. Però ell havia trobat la manera d'
trar en matèria^^é-'^èin,' estonaCercava. S'hi agafà sense vacil·lar,
com si naufragués i topés amb una fusta salvadora.

- Quan es casi, diu... ¿Que ja té promès?
- No encara! - Carme rigué#». ïaig cara de tenir-ne?
- Escolti, Carme. Pa dies que volia dir-li una cosa i no sabia

com. Es una cosa seriosa, la cosa més seriosa de la meva vida.
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D'ençà que l'he coneguda,que l'estimo, ho, no digui res, esperi's una
mica. Ho em miri encara, tampoc. Deixi'm acabar d'explicar, ahans.

Em costarà un xic, perquè jo no hi tinc gens de pràctica. Ha riure, als
vint-i-vuit anys, oi?, però és que jo séc un aprenent en aquestes coses,
Carme, escolti. El primer dia que la vaig veure vaig comprendre que vo£
tè era la dona que jo havia d'estimar.. • Cada dia que passa n'estic
més convençut,i sé també que, de la mateixa manera que vostè és la
primera d^ona que em sent dir aquestes paraules, serà la darrera, 1'tí¬
nica. No li puc oferir gran cosa, ja ho sé: ni aquell cotxet que ara

deia. Perè tot el que séc i el que tinc, és de vostè, si ho vol.—
Havia callat. La noia estava una mica commoguda per l'accent de

sinceritat de Xavier. I calia contestar.
- Puc parlar, ara? Puc mirar^lo? No, potser val més que encara

no ¡aürmiri. ¿Què vol que li digui? Tampoc no hi estic feta., a rebre
declaracions, i això que ja séc grandeta. No em faci dir els anys: més
de vint. Tot això que vostè m'ha dit, m'ha impressionat molt. Estic afa
lagada que vostè m'estimi tant corn diu, i això que no sé pas què deu
haver-me trobat. No es pensi que sigui modesta; només séc sincera. I
ara no puc dir-li que si,nixqunxnox però tampoc no vull dir-li que no.
Ja sé qui és vostè, sé el què val i em sembla que amb els pocs dies
de tractar-lo ja el conec com si fes molts anys que ens veiéssim cada
dia. Em penso que no me l'estimo més que com un bon# amic. Potser una

miqueta més... No, no vull comprometre'm. I també em penso que no em
seria pas gaire difícil d'augmentar aquesta estimacié. Si de moment
en té prou amb això...—

Es miraren als ulls. Els de Xavier resplendien. S£, de moment

ja en tenia prou. I l'esguard de Carme estava amarat de tendresa. Per
primera vegada descobria que era bo de sentir-se estimada per un home
jove i fort.

Després, les etapes de llurs relacions es precipitaren. L'amor
de Porcada s'enxortia en descobrir, cada dia que passava, noves grà¬
cies en el cos o en l'esperit de Carme. Ella es deixava guanyar per

aquella tencUresa embolcaliacjora, per aquell d^oll de paraules commo¬
gudes, per la voluntat del seu enamorat. Com una reminiscència dels
vells usos de la prehistòria, el mascle havia de conquerir la femella
Ara no eren les armes de la brutalitat o el prestigi de l'neroisme
purament external que entrava en joc, siné els sentiments, la intell
ligència, les paraules. Però la tàctica era la mateixa i Carme troba¬
va, com les dones dels temps remots, un plaer saborés en retre's a
la voluntat masculina.
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Ui els pares de la noia - ell, un agent de canvi, tot el dia
preocupat per les fluctuacions de la Borsa i que es descarregava en
la muller de totes les preocupacions familiars; ella, una menestrals

que havia sabut adaptar-se perfectament a una millor situació,
sense perdre l'energia ni el sentit pràctic -, ni els de Xavier,
molt satisfets que llur fill s'establís definitivament a Barcelo¬
na, posaren cap obstacle al casament. Mig any de festeig els bas-

>

tà, Cada dia descobrieii noves coincidències de gustos o discutien

seriosament, minuciosament, detalls de llur futura existència, i
al capdavall acabaven sempre posant-se d'acord. El temperament
joiós de Carme s'avenia, malgrat els vestits foscos i les corbates
severes de Xavier, amb el del seu promès. En el foc de passió que
cremava l'esperit de l'home, ella trobava, cada vegada més, una
intima satisfacció: la de socarrimar-se, la de deixar fondre la
cuirassa de la indiferència, primer,* de la reserva, després,' *
dels escràpuls de noia que no coneix encara les torbadores delí¬
cies del festeig. Decidires# de casar-se ben aviat, perquè veie¬
ren que, si trigaven, l'espera se'ls faria insuportable. Havien
fixat la cerimònia per a primers d'octubre i van llançar-se tot

seguit, potser per a atordir-se, en el tràfec de posar casa,
Carme havia endevinat les limitacions que, d'una manera in¬

conscient, l'espeiit del seu promès posava a l'amor. Tota l'esfera
sentimental era envaïda per la passió; però al costat d'aquesta
esfera n'hi havia d'altres, que Morcada agrupava instintivament,
sense ni formularle la idea, sota el nom conjunt de Deure, I el
Deure no tenia res a veure amb l'Amor, Això volia dir que la cons

ciència de l'ofici, la dignitat de la seva professió, àdhuc l'amo
als seus pares i la seva fidelitat a la pàtria - totes aquelles
idees i tots aquells costums del pensament que pesaven tan prof
dament damunt tots els actes de Xavier Morcada^^odien erigir-se
un dia en perillosos rivals de la dona. Una tal rivalitat no s'h
via presentat ni com a hipotètica a l'esperit de l'home, embriaga
com estava per la total felicitat del seu amor. Però Carme, amb
la lucidesa que dóna l'egoisme mig maternal mig conjugal que nia
en tota dona hh i que guia els seus tractes amb els homes, ho ha^-
via endevinat totjseguit. Val a dir que no costava gaire de llegir
en l'esperit del doctor Xavier Morcada*, Darrera la façana severa,
hi havia un home jove, més jove encara del que l'edat declarava,
un home que no havia malbaratat ni un bri del seu tresor d'afec¬
tes i que conservava intacta la frescor dels seus sentiments.
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Tota, la seva vida havia estai lliurada, fins aleshores, a la seva vo¬

cació de metge, /ira entrava a envair-la una altra presència, que tot
ho il·luminava i que donava més significat als esforços del metge que
ell havúa volgut exclusivament $$ser fins aleshores. Era, una mica,
la història del seu pare que es repetia. Carme només hagué de conside-

A

rar l'exemple de la pubilla d'aquell mas de prop del Vinyet, per saber
com havia de maniobrar per conservar sempre, sense variacions ni eclip.
s, el cor d'aquell home sincer i sencer. No: mai no el posaria ella

en situació de triar entre el seu amor i la seva professid - entre
l'Amor i el Deure, com en els drames romàntic s v"iïs sentia prou forta
i prou experimentada, als seus vint-i-dos anys nets de tota aventura
sentimental anterior, per a saber mantenir dintre l'òrbita dels afec¬
tes 1'amor que Xavier sentia per ella.

Fou Carme qui tingué la idea d'establir-se per,1 viure en un pis
per llogar que hi havia al costat mateix del que Xavier tenia per a
dispensari. Tirarien a terra un embà i d'acuella manera estalviarien
diners de Servei. Amb una minyona se'n sortirien.

- ¿No et farà reside viure en aquest barri? - li preguntà Xavier,
quan visitaren el nou pis.—

Havien sortit al baled, i des d'allà veien el carrer animat, amb
els aparadors que sobreeixien a les voravies, la gran baluerna del
mercat de Sant Antoni, sumseóant de crits i de soroll de carros; els
carrers que, tres cops a la setmana, eren envaïts pels tenderols dels
EncantsJ els tramvies de via estreta q#e trontollaven damunt els rail
i deixaven un rastre frèvol de campanetes. Més avall, la zona ombre;}
da de la Ronda de Sant Pau, amb la gran massa de 1 'Olimpia, apuntala¬
da pels admiradors de *divos4 de sarsuela i d'estrelles de la boxa;
la paret llatzerada de la vella Galera, que s 'avançava cap a la ram-
blia i que encara conservava al seu redés el pati dels Corders, amb
el s±H±3KfeKE record del patíbul; la voravia del Foment, paradís dels
balladors dominicals, enfront de la gran façana inexpressiva dels
Escolapis. Sí, era un barri molt diferent d'aquella dreta de l'Eixam-
pl6t, silenciosa, sense gaire botigues ni tràfec, on hi havia més col¬
legia de monges que bars i més esglésies que cinemes, amb entresols
ombrívols i amples tribunes modernistes.

- ¿Vols que et sigui franca? Em penso que m'agradarà molt més
que aauell carrer de Claris tan ensopit.—

En aquells carrers populars, de cases noves per apénolts veïns
o bé de construccions que tenien trenta anys i n'aparentaven cent,
hi hav$a una vitalitat, una despreocupació simpàtica, que mancava
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en el panorama, sempre un punt aturat, de diumenge a la tarda, dels
■barris on sempre havia viscut Carme»

Xavier l'enllaçà per l'espatlla i 1'estrenad contra ell. La noia
es deixava anar al damunt del seu pit i s&£k mirava als ulls.

- Serem molt feliços, oi?—
N'estava segura per endavant. I li agradava que ell ho repetís,

perquè semblava com si, a força de repetir-ho, forcessin l'esdevenidor
i el lliguessin a una felicitat sense ombres.

- Molt feliços. Hi havia un temps, fa anys, que jo era molt ambi¬
ciós. Amb el teu cosí i^amb en Vilà, l'enginyer, ^rem inseparables. De'"

(V

criatures ja ens enfilàvem al Tibidabo o a Montjuïc per veure bd Bar-
0/

celona i per mesurar-nos amb l'adversari que volíem dominar. Ells dos
encara consèíteen aquesta ambició. Jo, com que ja aleshores no en tenia
tanta, començava fa un quant temps a pensar que ja havia mig aconse¬
guit el que volia, ¿ira, tenint-^e a tu, estic segur que ho he aconse¬
guit del tot,

- No s'ha de perdre mai, l'ambició - contestà Caribe, veu mol
<v

baixaEncara que nomds sigui per defensar el que ja tens.—
Tenia raó Carme. Amb ella al costat, sentia rendixer la vella

voluntat de lluita, el seu afany de subacid. L'esperó era allà pre¬

sent, i iim el deixaria pas abaltir-se en la tebior de la felicitat
sense horitzons. La besà apassionadament i comprovà, una vegada mds,
que els seus braços eren justos a la mesura del cos d'ella.

- Potser el lloc ds una mica massa públic, per a aquestes ex¬

pansions, no trobes? - murmurà Carme, presonera encara dels braços de
Xavier, quan els seus llavis van separar-se.—,Amb tanta gent que pas¬
sa pel carrer!

- Millor! Que tothom sàpiga que t'estimo, que ens estimem i que
volem 4$ser feliços! —

Llogaren el pis. Passaren unes setmanes d'agitació, anant al
darrera dels paletes, els pintors, els moblistes i els decoradors.
S'encallaren amb l'obstacle d'una vaga que, a mig setembre, paralitzà
la vida de la ciutat i omplí les cruïlles de la ciutat de pilots d'es
combraries. Vaga revolucionària, deien. Els barcelonins retrobaven,
desprds de set anys, l'ambientprou conegut d'agitació social. Les
autoritats no existien, dividides entre llur voluntat conservadora
i llur pressentiment d'un canvi que podia $(|ser violent. Per a Xavier
i Carme, tots aquells incidents nomds eren una sèrie de dificultats
que retardaven la data de llur casament, i això ja era prou per a
considerar-los com a condemnables i absurds.
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Al capdavall, "tot s'adobà. Prese de pintura, lluent de vernissos,
olorós de fusta nova i de guix tendre, el pis estava llest. A la data

fixada, a meitats d'oetubre, varen casar-se. Una cerimònia solemne,
perquè les famílies ho havien exigit, amb exhibició de copaltes i ja¬
qués impregnats d'una vaga sentor de naftalina, amb automòbils enormes

marxes de Mendelssohn i dinar al Ritz. El senyor Arnau no tenia cap

més filla per fCasar i a Borsa havia de mantenir-se el prestigi del
despatx, I darrerament hi havia hagut unes alces molt profitoses per

als bofsis tes. Per llur vos tat, el matrimoni Porcada i llur filla Lau¬

ra assistien radiants, voltats de parents, al casament de Xavier.

Quan aquell matí plujós de tardor el nuvi es despertà en aquell
pis nou, en aquella cambra desconeguda, en l'ample llit que gairebé
omplia la peça, estigué uns segons sense retrobar-se. Al seu costat,
una. respiració suau li féu girar els ulls cap # aquells cabells rut-
llats que gairebé c^obrien la cara de la noia - de la seva dona, d'en¬
çà de la vetlla.-;Be tallà amb satisfacció el perfil regular, el nas una

mica arromangat, la boca carnosa entreoberta per la respiració. Aquell
dia, en ell, naixia l'home, que fins aleshores no havia assolit la se¬

va total realització. El minyó, l'adolescent somniós que havia estat
fins feia poques hores - a despit dels anys i els estudis,-, ara havia
mort, o millor, s'havia transformat, com les crisàl.lides de certes

libèl·lules que en mitja hora operen llur total metamorfosi i emergei¬

xen, amb unes ales embrionàries que la sang primaveral farà créixer en

uns minuts, absolutament diferents de la vella forma monstruosa i in¬

completa que penja abandonada com una cuirassa inservible.

Ara Xavier evocava·jamb una barreja de tendresajfi d'excitació, aqu
lla revelació nupcial de la vetlla, la topada de dos cossos que ho ig¬
noraven tot de l'amor i només es guiaven per llur desig. Ni ell ni ell

yi4j j
és clar, rdesconeixien la fisiologia del sexe i la seva missió, però

aquell mecanisme que fins aquell moment havien considerat com una cosa

curiosa i potser inquietant, ara se'ls revelava com una manera perfect
- 1'única - de realitzar aquella unió per la qual sospiraven, aquella
total fusió de les ànimes i dels cossos que expressava, com un daler

inassolible, el ^ristany*, amb els seus filtres màgics i els seus apa

sionats balbuceigs, fets torrent de melodia.
Mentre Carme dormia encara i pujaven al balcó els sorolls variats

del carrer - uns sorolls que encara 110 li eren familiars, però que

aviat aprendria a destriar -, Xavier assaboria la seva felicitat i s'a-

donava, sense una gran decepció, que l'amor, amb tots els seus treno-
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lors i les seves exaltacions i els versos de tots els poetes crue l'ha

"Vi0x1 0Xalçat, era aquella fusió perfecta de gustos i de sentits, que a
la llarga esdevenia un gaudi plàcid i assossegat i esdevindria una

tranquil.la confiança en l'ésser amo el qual t'has lligat per la vida.
Endevinava també que, al costat d'això, el matrimoni obria un mén in¬
sospitat de coneixements, perquè la simple tasca de descobrir-se l'un
a l'altre era ja una empresa d'excepcional importància.

Encara se li presentaria alguna vegada la sensació de tenir al
costat una. desconeguda, una forastera, que s'havia introduït per sor¬

presa en la seva vida,. Però només serien breus llampecs, suficients
tanmateix per a revelar a Xavier els abismes de desconfiança i d'odi
que podien subsistir després de la momentània embriaguesa de la pas-
sié carnal, entre clos éssers que, no estimant-se de debò, visquessin
plegats.

Carme obri els ulls, ensunyada. Vegé el seu home i somrigué, amb
un somriure que il·luminà tota la seva cara. Amb un braç 1'atregüé
vers ella, segura del seu poder.

Al vespre havien de sortir de viatge. S'havien estudiat detin¬
gudament un itinerari clàssic: París, Brussel·les, Viena, Suïssa,
Itàlia... Aquella vida agitada d'hotel i sleeping,els esverà de sobte

- JSapé què podríem fer? Ahar-nos-en a passar tranquil·lament
quinze dies a Mallorca - proposà Carme*-. Ja ens vagarà de viatjar pel
mén, un any o altre.—

Aquell mateix vespre s'embarcaven a la Porta de la Pau. Recol-
zats a la barana, amb les galtes molt juntes, veieren allunyar-se els
llums parpellejants de Barcelona.
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V I I.- NOTICIES DE JACA

Si Torrijos murió fusilado
no murió por cobarde y traidor.

De l'Himne de Riego.
- Quina diferència de 1'any passat! - exclamà. Joan Portabella, en¬

trant al saló de l'Ateneu, en veure la poca gent que 3'esperavé&V— „

Això de la literatura es veu que cada vegada interessa menys. -

A desgrat del to lleuger amb què ho havia dit, la constatació
li dolia. Volgué comentar-la amb algií. Mirà entre els que seien. Als
primers rengles descobrí el rostre maliciós de Martí Llop, Vacil.là
un moment, abans de seure al seu costat. Sovint l'irritava, amb la
seva crítica despietada de tot i de tothom, amb la seva sornegueria,
àdhuc amb el to que emprava per parlar de la seva feina de metge. Qui
na diferència de la passió que hi posava Forcada! Però Martí Llop ja
l'havia vist i féu un gest de benvinguda barrejat d'estranyesa.

- Seieu? Em penso que encara haurem d'esperar una estona aquesta
resolució del Jurat. Ja veieu que jo sóc disciplinat i que no deixo
mai d'assistir, passi el que passi, a aquests actes tan nostrats, que

dieu vosaltres, els periodistes. I això que ja m'han assegurat que el
premi el té en Miquel Llor i que, ben comptat i debatut, tant me fot!

- Ho sabeu del cert? - Era una pregunta intttil, Les coses que Mar

tí XIop assegurava sempre les sabia de bona tinta. Idliuc quan conta¬
va *potins» escandalosos de gent coneguda, semblava que les víctimes
s'esforcessin a fer-lo quedar bér-.He vingut una estona per si s'ha¬
vien de fer unes quantes quartilles d'ambient per al diari.

- Ah! I què diuen, a la redacció? Quines notícies hi ha?
- Ho ho sé. Acabo d'arribar de Rubí, on anat a una reunió.

Ja veureu, és dissabte a la tarda i la gent ho aprofita.
- jjiïo era pas clandestina, aquesta reunió?
- Ho, no, era una cosa ben innocent. Quines sortides que teniu!
- Ja veureu: com que tothom ara es dedica a fer de conspirador!

I les reunions clandestines resulten sempre les més interessants.
L'altre dia van explicar-me una cosa molt divertida. Diu que el Comi¬
tè Revolucionari , el bo, s'entén, el que mana més, es reuneix a

l'escenari d'un teatre de Gracia. Us imagineu? A un escenari! Com

uns tristos aficionats, no digueu... Un dels conspiradors és un mi¬
litar que també es dedica a fer estudis químics. Resulta que l'home
1'altre dia. es va presentar a la reunió amb un paquetet sota el
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braçJlnai diríeu què hi duia» Una mostra d'un explosiu perillosíssim
d'una força enorme, que acabava d'inventar* Diu que n'hi havia prou

<v/

per (Ter volar tot el teatre, amb comitè i tot.—.Va riure, satisfet.
- No em fa pas tanta gràcia com això.
- Oh, és clar, com que vés també sou dels conspiradors furibunds,

que voleU fer-nos feliços amb la vostra revolució.1 Vós, en lloc d'ex¬
plosius, dueu pel món diseurson carregats d'imatges líriques i d'im¬
precacions arborades, que encara fan més efecte. Tot plegat, si .fa
no fa, la. mateixa cosa#

- ¿Qui us la va explicar, tota aquesta història tan divertida?
- Us ho diré en confiança# Trobo que és la part més bona. un

amic del mateix policia que s'encarrega de vigilar-los!—
Joan tingué ganes de canviar-se de lloc. Aquell home se li feia

insuportable# Encara el recordava, a través dels anys, de quan feia
discursos carregats d'iionia al Centre Universitari Nacionalista#

Després, aquell líder dels conservadors s'havia anat recloent en el
seu egoisme i en aquell criticar pel gust de criticar. La política ja
no li interessava - deia - més que com a espectacle.

Anava arribant gent. Les cadires encoixinares s'omplien. Vah sor¬

tir set senyors per una porta i van enfilar-se a 1'estrada, una mica
avergonyits.en llur notorietat, en aquella oasa on tantes hores passa

ven, barrejats entre els altres assistents. El secretari del jurat
proclamà el resultat de les díiíberacions. El Premi Crexells 1930
era atorgat a Miquel Llor, per la seva novel·la inèdita "Laura a la

f

ciutat__dels sants*. Sonaren uns quants aplaudiments i els set senyors
es retiraren, sense pena ni glòria.

- Ho heu vist? - exclamà Martí Llop, mentre tots s'empenyien cap
a la sortidar-«Ja us ho havia dit, jo!

- Oh, vós rai... Sempre tan ben informat!
- Millor que els periodistes, podeu dir-ho, encara que siguin

revolucionaris. A veure - s'aturà al llindar de la Biblioteca!—Què
en sabeu, d'això de Jaca?

- Què passa a Jaca?
- |Ni aixó, no sabeu? Mare de Déu, quin periodista! I doncs, de

què heu parlat, a Rubí? JNo sabeu que la guarnició de Jaca va suble¬
varle ahir, proclamant la República, i que el govern ha enviat for¬
ces per a deturar els rebels, que amenaçaven Osca? Deien a darrera

hora que el Govern havia ofegat el moviment i cue els capitostos re¬

bels havien estat fets presoners.—

No, no ho sabia. La notícia el deixà consternat# Tingué en-
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cara més antipatia al metge maliciós, per haver-li-ho dit. Es veia ben
bé que aquell home es rabejava en el fracàs de la temptativa. Joan Por-
tabella va sortir de l'Ateneu i corregué cap a la redacció.

Les noticies eren dolentes. Havien anat arribant, incompletes, per-

què el Govern havia proclamat l'estat de guerra i la censura militar
ja funcionava. Però una cosa era segura: que els homes sublevats Ja¬
ca s'havien precipitat i que tots els esforços realitzats pel Comitè
Revolucionari de Madrid per q/deturar-los, havien estat inútils, fira
els principals caps, un parell de capitans, estaven detinguts, i passa¬
ven davant d'un Consell de Guerra sumaríssim. En la topada hi havia

hagut morts i ferits.
- Però això és un cop molt greu per al moviment republicà! - excise

mà Portabella.

- síf que ho és, perquè el general Berenguer aprofitarà aquesta
ocasió per fer agafar tots els republicans notoris. El pla revolucio¬
nari s'ha esbombat, i ara qui sap. quan podrà trobar-se una altra ocar-

sió propicia. Diu que a Madrid el Govern savia tots els detalls de les
reunions del Comitè Revolucionari.

Joan pensà en aquells detalls que Marti Llop li havia donat de
les reunions clandestines del teatre de Gràcia. Potser si,que encara

no havien perfeccionat prou el secret de llurs activitats. Aleshores,
era possible que ell corregués cert perill. Pensà en Vilà. Francesc,
sens dubte, eh corria,i seriosament.

- Jo de vós m'amagaria uns quants diesr - li aconsellaren una

companys.

Telefonà a casa dels Vilà. Francesc no hi era^encara. Sí, l'espe-
raven per sopar.

- Ja vinc. l'S#pg de veure amb urgència.—

Agafi& el tranrtoia a la cantonada. Per anar fins al carrer de
València, va pensar després, hauria valgut més que hi hagués fet a peu
0 -en taxi. Ko sabia per què, sentia una especial atracció per aquelles
baluernes grogues que s'aturaven a cada passa i que sobreeixien de
viatgers. La gent devorava els diaris de la nit. Almenys ara hi havia
noticies, temes emocionants que feien vivrar els fulls quotidians, ave
sais a la grisor monòtona dels sis anys d'en Primo. Cada dia sortien
novetats sensacionals, vagues espectaculars amb trets i corregudes i
tramvies que s'aturaven; o bé discursos de polítics que es declaraven
a favor o en contra de la Monarquia; tornaven els exiliats, com Macià,
que després d'haver passat unes hores a casa seva, era foragitat nova>-
ment de Catalunya. Macià! Avui el nom del vell coronel tenia un
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prestigi enorme, fet de l'admiració que desvetlla l'heroisme llegenda¬
ri, el prolongat allunyament, la figura senyorívola i venerable d'un
home vell que conserva la virior i la força de voluntat.

Després de l'atur a'AragÓ', a València, el tramvia, ,-CbñípÍet, passà
de llarg la parada, sense fer cas del cop de campaneta que havia donat
Joan. Saltà del vehicle en marxa. Ja hi estava, avesat i tenia l'orgull

de reeixir aquelles performances gairebé esportives.
Els Yilà vivien a un primer pis del carrer de València. Quan

-e/rCO ,

Joan Por tabella arribà a la casa, Francesc encara 110 jJiSi;. El
reberen amb afalacs, els pares del seu amic.

- Eo et veiem mai! - es planyé el senyor Jacint Vilà, mentre el
feien passar, visita de confiança, al menjador^ Per aquell matrimoni
burgès i barceloní fins al moll dels ossos, el menjador era sempre el
^sane ta Saíictorum*' de la casa, la peça destinaba a les expansions fami¬

liars, a rebre-hi els parents i els amics de més confiança,* els únics
oue, fet i fet, valia là pena de rebre. El menjador, lloc dn reunió
quotidiana de la família en pes, santificat pels àpats solemnes dels
dies dels Sants i de les feàtes assenyalades, tenia un valor d'intimi¬

tat i de cordial acolliment que ni la sala, gairebé sempre tancada, ni,
el despatx,no reunien, segons el pensament del matrimoni Vilà.

Joan mirava els pares del seu amic i els comparava als seus,

que si fa no fa eren de la mateixa edat. Feia sis anys que havia mort
el senyor Portabella i el seu fill en conservava viu el record d'una
corpulència que ratllava l'obesitat, d'uns cabells grisos i espessos,
dels llampecs escassos de tendresa que alteraven la dura lluïssor dels
seus ulls, de la respiració feixuga, dels petits detalls que pre^Lai-
ven l'apoplexia que se l'havia, d'endur sense fressa. L'antic magatze¬
mista de ferros, en canvi, era més aviat baix, amb el crani nufd'un
color de vori vell, només voltat pels cabells blanquinosos dels polsos
prim, però fort, amb les ratlles del nas, les celles, la boca i el men¬
tó que II composaven un rostre tot fet d'angles. Els ulls maliciosos i
plens de bon humor atenuaven la duresa d'aquella*'cara ossosa. El con¬
trast que feia el senyor Vilà amb el difunt Portabella era molt més
gran del punt de vista espiritual. El fabricant hauria estat incapaç,
per exemple, de fer íi'acte gairebé heroic - encara que gens desencer¬
tat, a la llarga - de retirar-se dels negocis. I encara que després
de vendre's el magatzem s'hagués embolicat amb la fàbrica i després
amb la Societat de Construccions Metàl·liques, el botiguer inquiet

que no podia deixar el taulell fc^havia mort definitivament i només
cuedava un home ple de curiositats i interessat en totes les coses
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noves, que anava a tots els espectacles, llegia molts, llibres, seguia
concerts i exposicions i cada any feia amb la seva muller un viatge

per Europa, Els anys de convivència havien fet de l'esposa una mena

de complement natural del -jenyor Vil!. Sense adonar-se'n, compartia^
d'un a un, els gustos i les antipaties del marit. De la familia 110 en

conservava, gaires relacions, la seva gefmana gran havia mort sense

fills, uns mesos després que el seu marit, i fins a darrera hora ha¬

vien estat fidels puntals de l'estiueig a Ribes. La petita, la mare de
la pobra Isabel, s 'havia tornat a casar i ara vivia a Madridj amb la
seva nova família. Joan recordava aquell dia que la senyora Paulina
els havia acollit al pis del carrer de Ca,sp, mentre Isabel agonitzava
i la seva mare es debatia amb la mort. la petita burgesa, espantadissa-
i casolana, s'havia tornat ara una dona avesada als ^sleepings*- i a

les cambres d'hotels cosmopolites, que parlava d'una manera aproximada!
tres idiomes estrangers i que de vegades confonia el nom d'-una "boite"
de Montmartre amb el d'un museu de Berlin, Els cabells es conservaven

negres, potser ajudats per la química, i els seus actes i les seves

paraules eren el simple reflexe dels del seu marit o del seu fill,
dos astres majors dels quals ella era, voluntàriament, un humil satèl-

lit.

- Què saps dels fets de Jaca? - preguntà el senyor Vilà, així
que Joan s'hagué assegut en una butaca del menjador. - Sén greus?"

Joan va explicar el què ell en sabia,
- No pot preveure's encara l'abast de la repressié. De moment ha

estat proclamat l'estat de guerra i hi ha una censura molt severa per

als diaris. Falta saber si el govern s'aprofitarà d'aquesta, ocasié
per a implantar una altra dictadura descarada, deixant cdrrer defini¬
tivament els projectes de restauracié de la normalitat constitucionalf

-«S'adonà que les informacions li sortien com un paràgraf d'article
o una exposicié oratòriaHe volgut veure Francesc per v©aàae què en

pensa ell i quines informacions té,
- Deurà arribar tard. En tot avui no l'hem vist. Però ara fa una

estona ens ha, telefonat des del despatx i ens ha dit que vindria a so¬

par.—

la senyora Yilà estava inquieta.
- gVols dir que no us pot passar res? —

Joan s'arronsà d'espatlles. Què sabia ell!
- De totes maneres, pots estar tranquil; la Monarquia, per molt

que faci, té mala peça al teler. Si ara la cosa no ha guixat prou bé,
a^ la pròxima, la República és segura*- afirmà el senyor Yilà.
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Francesc arribà al cap d'una estona. y ✓
__ -wsx, £€.

- Ets aoui? Millor: així podrem examinar WS&Gr la situació.

LI'he passat tota la tarda al despatx, posant les coses en ordre.
co

M'han vingut a veure Baldó i un altre per dir-me com pintaven les co¬

ses. Diu que agafen els comitès. Aré en Fornells ós a veure un conegi

seu que està ben introduït a Comissaria i després de sopar ens vindrà
a explicar què ha pogut treure en clar. Pots quedar-te a menjar amb

nosaltres, oi? I tu, ¿quines coses saps, en concret? —

Joan tornà a explicar-ho. Feia poc havia telefonat al diari. Sem

blava com si per part del govern hi hagués una certa timidesa, una
barreja de prudència i de por. , ^

- Sí, van molt poc a poc a agafar gent. Em ^nooCqué s 'estimen
íj

més cue la gent s'escapi o s'amagui. En canvi, amb els de Jaca volen

fer un escarment. Els militars no passen per la indisciplina.

-¿Creus que hi haurà penes de mort?
- Si apliquen el Codi de Justícia Militar, és segur.

- Perè el $ei pot indultar-los.—
El senyor Vilà intervingué:
- Eo ho farà pas/ Recordeu-vos del cas Ferrer. I ara que ha cai¬

gut el Primo, el J^ei deu estar convençut que amb la manera suau no

s'aconsegueix res i es decantarà per l'escarment. Ja ho veureu.

Soparen sense parlar gaire.damunt dvells planava la inquietud.
La presó, qui sap si alguna cosà pitjor, amenaçava els dos joves, i

la senyora Vilà, prÊssentint-ho, amollava grans sospirs.

Abans de les deu arribà Fornells.

- M'han explicat tot com va. A Barcelona, no hi ha gaires ordres

de detenció. De passada, s'ho prenen amb molta calma. Per vós - asse-
V co

nylâSa Francesc - només tenien previst un registre per demà. Suposo

que|iis agafaran, tanmateix. El meu informador m'ha aconsellat que us
fes fugir cap a França. ïïingd no sap què pot passar...—

Romangueren silenciosos una estona. Joan volgué aclarir la seva

sort.
-De mi no us han dit res? - preguntà a Fornells.

L'enginyer ¡se-4! mirà. No es coneixien gaire, però mai no li havi
estat simpàtic aquell noi de casa bona que feia versos i discursos

lírics, i que ara s'havia llançat a la política amb una empenta ro¬

màntica i espectacular,
- Ho he preguntat també, perquè en Vilà m'ho havia encarregat.

Oo

Sembla que per ara el vostre nom no ha sonat per res. No esteu en

cap llista,ni hi ha ordre de detenció ni de registre. Potser que
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fóra prudent, de totes maneres, que us amaguéssiu uns quants dies,
fins a veure com es presenten les coses...

El senyor Yilà havia superat la seva emoció. Calia fer coses.
- No heu de perdre temps. Si en Fornells creu que te n'has d'a¬

nar, val més fer-ho de seguida. âQuin programa teniu?
- Ja n'havíem parlat - començà, Francesc,-,Per/mks seguretat, no

agafarem el tren, sinó que amb el cotxe ens n'anirem fins a

Camprodon. Després, a peu, cap a Molló, i d'allà passaré la frontera.
Com que ja estic prou avesat a les excursions, les tres o quatre ho¬
res que hi ha fins a Prats, amb neu i tot, no seran gaire difícils.

- A Molló ja ens esperen uns amics - aclarí Forhellsr—.Fins a~

llà, no crec que trobem entrebancs, perquè passarem per carreteres
secundàries i el meu cotxet no desvetllarà sospites. ¿Teniu passaport
en regla? No és pas per passar la frontera, sinó per quan ja sigueu
a França.

- Sí, encara té validesa.—
El pare es tranquil·litzava, en veure que aquells dos homes ja

ho havien calculat tot.

- I la Societat ¿com quedarà? - gosà^de preguntar, Perè de segui¬
da se'n penedí. ¿Quina, importància tenia la marxa de l'empresa, dawe.
vant fiel -jJsasMriL que corria el seu fill?

- No t'amoïnis, tampoc. Ho hem estudiat aquesta tarda. Oficial-
Per: aquelles carretere"-. Xa vigiláúc.¡8& era ¿sil,la Trayess'iren. (Hot
ment, jo me n'hauré hagut d'anar per un viatge d'estudis, i mentres¬
tant en Fornells es farà càrrec de la direcció tècnica. Tu ja t'en¬
tendràs amb els ferotges reaccionaris del Consell.

- I tant, com m'hi entendré! Que gosin atacar-te, i ja em senti¬
ran!

- Bé, doncs: ara me'n vaig a fer les maletes. Només me'n duré
un petit sac de mà, però les altres coses ja les deixaré arranjades,
i me les enviareu per tren d'ací a uns quants dies.—

Mare i fill se n'anaren a preparar l'equipatge. P

Paulina, aquella estona era un comiat patètic i volia aprofitar-la
en companyia àE±xssira±±±± de Francesc.

- Qui sap quan ens tomarem a veure, fill meu! - somicà, tot
sortint del menjador.

Els altres van quedar-se fumant en silenci, davant d'una, tassa
d.e cafè gairebé intacta.

- Jo us acompanyaré fins a la frontera - d.eclarà Joan, de sobte.
- Ens fareu més nosa que servei - va rondinar l'enginyer,-»Si

és que us vé de gust...
- Es que Francesc i jo som més que uns amics. Som com uns

la senyora
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germans, de tota la vida. En aquest moment, no em crec amb dret d'a-

bandonar-lo fins que sàpiga que està en seguretat.
Fornells féu una ganyota. Sempre aquells gestos grandiosos, a-

quelles ganes de donar un to de sublimitat a les coses més senzilles!
r * * v X

Unes hores després es trobaven tots. tres enc.abits en el Ford de

l'enginyer. Barcelona dormia quan l'abandonaren, per una carretera

ombrejada, plena de xxgsrags zigazagues. Travessaren en silenci el Va-

llès, enfilaren la gorja profunda del Congost, atacaren les Guille-

ries, amunt fins a can Toni Gros, mentre els pobles passaven rabents

a llur costat i, en un bar de Vich, els darrers noctàmbuls del dissab¬
te acabaven la partida de dòmino. El camí de baixada cap a la plana

de la. Garrotxa era IrxiiixEx/^i la., boira s'hi penjava en amples par¬

racs que dissimulaven els revolts. Era una visié nova de Catalunya,

aquella cursa nocturna per entre alzinars i estimballs. Fornells no

tenia gaire temps de mirar-¡foto el paisatge, absort amb el volant i els
frens. Francesc Vilà es guaitava amb una punta de melangia aquelles,
terres tan diverses oue desfilaven a tail de calidoscopi a cada cos¬

tat del cotxe. Joan sentia, com altres vegades, la dolorosa punyida
de la seva impotència a traduir en paraules precises i noves aquella

bellesa que els seus ulls i, sobretot, el seu cor, assaborien.

Seguiren el camí sense aturar-se. Fornells ho tenia ben previst

Per aquelles carreteres, la vigilància era nul,la. Travessaren Olot

com una exhalacié i seguiren cap a Sant Joan i Camprodon. Els cims

del Pirineu s'acostaven, cofats de neu, i la cerretera era plena de

gebre. Hagueren de relentir la marxa.

No clarejava encara quan arribaren a Camprodon, Trucaren a una

casa dels afores i van haver d'esperar molt els contestessin.

- iQui hi ha? - rondinà una veu ensunyada.
Un home els obria, sostenint-se les calces amb una mà. Feia cara

d'enuig i de son, perb s'ablaní en veure Fornells.
- Ah! Sou vés? Entreu, entreu.
- lOn podríem deixar el cotxe, que no us fes nosa ni es veiés?
- Ja! Espereu-vos*-.l'home es gratava el cap amb la mà lliure»--.

Veniu.—

Sortí amb l'enginyer i li ensenyà el camí per anar-se a posar

darrera de la casa. Després, sense pressas,travessà la casa per a

obrir el porxo, Joan i Francesc restaren a leqtenebres de l'entrada.

Quan tornaren,al cap d'una estona, Fornells i el pagès ja esta¬

ven entesòs.
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- Això d'acompanyar-lo fins a França, és una mica arriscat - comen¬

çà a exclamar-se, mentre feia passar els forasters al menjador i els
donava galetes i vi ranci»—.Ja veuran, els carrabiners vigilen i hi

«fe
ha. un "bon tou de neu... Però per (un republicà perseguí t jo faria tot
el que calgués, ni que fos moneda falsa,—

Anava i venia pel menjador, fent gesrns gestos expressius. Era un

home d'uns quaranta anys, cepat, de cara colrada i ulls menuts, vius
com una mustela.

- Ara cridaré la dona perquè els faci un "bon esmorzar. Ja se'l
mereixen.

- ¿Quan us sembla que podrem sortir?
- Seria molt millor esperar la nit,si voleu passar bé. Podríem

fer una cosa, ja veureu; sortir ara i anar fins a Espinavell. Segons

com vegem, podrem passar de seguida o esperar la nit. Ni vés - asse¬

nyalà Fornells - ni vostèj caldrà que vinguin. Esperin-se que jo tomi.
Si, efa el que millor podien fer. Esmorzaren tots plegats i des¬

prés emprengueren el camí. Abans de sortir amb el guia, Francesc abr

çà els seflis amics.
- Aviat ens tornarem a veure, n'estic eggur! Digues a Xavier

que m'ha sabut molt de greu de no poder,acomiadar-me d'ell. Malgrat
tot, no m'oblido del nostre pactel—

De la porta estant,els veieren allunyar-se cap a la muntanya/ dos
homes massissos, embolicats amb mantes i tapaboques i ben eouinats

¿JU '
per a la neu. Joan mirava amb recança,

- Me n'aniria amb ells ben de gust - confessà a Fornells, mentre
tornaven a ficar-se a la masia,

- ¿Us fa il·lusió d'exiliar-vos? - preguntà el seu acompanyant.
- No, no és això. Es que em fa anglínia deixar sol Francesc, no

córrer amb ell aquesta sort...
- Prou fein<06» tindrem ací, quedant-nos ! La lluita tot just ara

comença.""

Era veritat. No podia pas anar-se'n tothom. N'havien de quedar

per conservar les possibilitats d'una nova acció, per preparar el re¬
torn dels que ara s'exiliaven. Francesc no donava pas la sensació d'n
allunyament definitiu, sinó d'un fgiraple repòs momentani.

- Sí, Francesc tornarà aviat. N'estic segur.—

Passaren tot un dia- d'inquietud, sense gosar sortir de casa per

no desvetllar sospites. Al vespre, somrient, amb un aire superior, ar¬

ribà l'amo?K de la casa, amb un sac al coll,
- Ja el tenim a Prats de Molló - assegurà, tot satisfet.—, Jo
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Ü
ho he aprofitat per 'dur unes quantes cosetes que necessitava.—

L'esperit de contraban que regna a totes les contrades frontereres
donava un preu més fort a aquella excursió al marge de la llei.

- Ja ho sabeu! - assegurà, entre grans estretes de mà, als dos
barcelonins*-.Per la República,jo faria tots els sacrificis. Ja podeu
dir que en Baldiri Comes estarà sempre al ehs±h± servei de la causa.-

Se'n tornaren a Barcelona sense reposar, con els demanà el guia.
Un cop tranquils per Yilà, d'altres inquietuds els agullonaven. S'atu¬
raren una estona a Vic, perb allà ningií no sabia res en concret. Al
restaurant on soparen, Joan es topà dfcmb un conegutî

- Portabella! Quina satisfacció de veure-us per ací! ¿Per què
no m'avisàveu del vostre viatge? —

Volia* de totes passades que visités el Casal, que saludés els
socis que hi anaven.

_ Avui, diumenge, hi haurà molta gent. A més, feu-vos-en càrrec,
en aquesta situació que ens trobem... Heu vist com patrullen els So-
metents? Us asseguro que la gent va^molt tífc mala gana a fer guàrdia.

- Heu tingut notícies d'Oscà?
- Avui han dit que havien condemnat a mort dos capitans dels qu

es sublevaren. Un soci del Casal, no sé d'on a^ho ha tret, perb ha
dit que ja els havien afusellat. Em pmi»bv¿ que el diumenge no es
podia matar ningii,..

% * * * #

Seguiren cap a Barcelona. No havien parlat gairebé gens, pel
camí. Joan s'adonava de la poca simpatia que l'enginyer sentia per

X viO&uLà* q U hl· «U. fàW ní-Ati 9
ell. Emiajt sn els elogis que Francesc més ¿21 una vega-

Or4*Y^<aSl, 9 7*^"
da. Ara l'havia pogut veijre ler^obaaa;, decidit i sense vana paraules
ria. I, malgrat tot, el trobava eixut, inhumà. Potser el món prole¬
tari, aquella for§a enrrme que ara es desvetllava, amb les seves
violències i les seves revolucions trasbalsadore, era una mica ai¬
xí, tancat # dintre d'ell mateix^sense perdre's en efusions ni es¬

tovar-se en lirisme.

A la Plaça de Catalunya, es separaren.
_ Què fareu, ara? No us amagareu? - preguntà sí Fornells mentre

encaixaven •

- Si, probablement. Ja ens anirem veient. Us telefonaré al des¬
patx. —

El Pord s'allunyà per la Ronda. La Plaça, en aquella hora, esta
va éruida de gent .yvlsr Cinemes i



- 172 -

mitja dotzena de taxis voltaven lentament, en un carro's sel sense ale¬
gria, a la recerca del client escadusser. Els quatre ciutadans que un
dia havien tingut la pensada de fer-se del Sometent^ ara en renegaven
de cor, passejant a grans gambades pel mig de la plaça, entre les es¬
tàtues noves i els fanals. Els oars que no es tancaven en totes virafe-

i-quatre hores posaven unes enormes taques de llum al capdamunt de la
Rambla. Joan va entrar a Canaletes a prendre un cafè.

Encara no estava decidit. Què faria? No podia eclipsar-se del tot

Hauria d'avisar Claudina, que s'estranyaria de no treure'l al Liceu o

en alguna dñactuelles festes on de tant en tant podien xhhee&b trobar-
A més, la seva mare també havia previnguda. Sort aue li havia
telefonat que sortia de viatge per/una conferència!

Necessitava informar-se. Però era diumenge i no hi havia diaris.

A la impremta no hi havia ningií.
Com sempre que es trobava en una perplexitat, se li acudi demanar

ajut als seus amics. Absent Francesc, ¿no era natural que s'adrecés a

Xavier? Era tard, però un metge ja està avesat # que el desvetllin de
nit. A més, Carme era cosina seva. Tot quedava a casa.

&//

Pagà el cafè i baixà als soterrahis del bar per/telefonar.
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VIII. - UN FESTEIG

Nodreix l'amor de pensaments i absència
i aixi treurà meravellosa flor.

Joan MARAGALL,

'vw'/K ko4ç ÊAM sev*l«
- Si 110 fos que M entac tan "bé, diria que ca·bà'O cansat d'estar

aquí sense fer res.
- Quina galànteria més forçada! Jjl'enyorq, ella, o la seva mare,

0 qui? —

Joan va posar-se a riure. Laura, amb la seva serietat i el seu
afany de precisió, li feia pensar en Francesc. Va mirar-se els ulls
verds i là boca molsuda i somrient de la noia.

Al cap de tants anys d'amistat íntima amb Xavier Forcada, es tro>
bava que coneixia molt poc la seva família. Només una mica fel pare,
1 ara, que es trobava instal·lat de feia vuit dies a la cambra que de
solter havia ocupat el seu amic, i que havia hagut de tractar amb in¬
timitat mare i filla, estava impressionat per aquella serenitat feme¬
nina, feta de gràcia i de bondat, que irradiava de la persona de la
pubilla sitgetana i que havia heretat Laura, augmentant-la amb una
sensibilitat molt moderna.

— Quan les veig totes dues, vostè i la seva mamà, penso en

aquell sonet de Carner. Aquell de la camperola llatina, que no sap
..• que dins la terra amiga
jau enterrada una deessa antiga
que vetlla per la gràcia del seu gest.

Es aixó mateix, jo diria/ una mena de noblesa ancestral, que governa
els seus moviments sense privar-los mai de naturalitat.

Va pensar, per contrast, en aquella sensació de majestat que
es desprenia de Claudina. No era la mateixa cosa, ben al contrari. S
li feia difícil d'explicèr-ho, Sobretot, hi havia la bellesa de Clau
dina, que era una cosa absoluta, perfecta en ella mateixa, sense po*
sible comparació amb les faccions madures^perè encara suaus^de la
senyora Forcada^o amb la cara i el cos de verge prudent de Laura.

- Vostè, és clar, com a bon poeta, ha d'explicar-ho tot per
raons misterioses, si pot ser una mica màgiques i tot. Oi cue sí?
Jo 110 hi crec, en aquesta influència de la deessa colgada en terra.
Si hagués estat fa deu o dotze anys, quan encara anava a col·legi,
li hauria dit que era la protecció de la Mare de Déu, el què em
feia estar sempre tranquil·la i contenta. Ara ja comprenc que
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aquesta explicació no li semblaria pròpia dels meus anys» I seria un

pecat d/immodèstia. I als vint-i-nou, la immodèstia no escau tan bé

en les noies com als setze, reeonegui-íip.—
Tenia vint-i-nou anys, i no s'estava pas de dir-ho sempre que ve¬

nia a tomb.

- Sóc una solterona, sinó que 110 m'agrada que n'ho diguin els al¬

tres, perquè la paralela la trobo massa despectiva. En francès em di¬

rien una "vieille filie?, que ja no ós tan lleig. Tambó està bÓ /spin
ter'1', una filadora, com diuen els anglesos. De totes maneres, el nom

110 fa la cosa* M'agradi o no m'agradi, sóc una solterona, i no en pa¬

teixo pas gaire.
- Si no s'ha casat,deu haver estat perquè no ha volgut» BÓ haurà

tingut pretendents.
- Pretendents? Aliè que en diuen "flirts**, i gràcies! A mós, com

que 30 no he comprès mai com les noies poden tirar-se al coll del pri¬
mer que tia les mira amb ulls una mica tendres o amb cana de baixarjfôe
l'hort, nomós pel gust de casar-se, es veu que no he donat peuF»%uè
els ^flirts* passessin d'aqui. Per ara estic bó tal com estic. Però

vostè em fa parlar de mi, que no tinc cap importància, i jo el que vul
ós que em parli d'ella.

- Ella? Sí, l'enyoro força. Pa mós de vuit dies que no l'he vista.
M'h¿áfe d'esbravar escrivint-li cartes. I no en tinc prou. Necessito

veure-la, parlar-li.
- Terriblement enamorat, ja ho veig. Moltes vegades m lie permès

d'assegurar que això de trobar un home enamorat de debò era molt difí¬

cil, gairebó impossible. Devia j$iáser la meva inexperiència, cue em

feia parlar així. Perquè en poc temps he vist el meu germà, que ós el
cas típic de l'enamorament fulminant, i ara vostè... ¿No el molesta
pas, el meu interès? ¿No li sembla indiscret, com una xafarderia de
solterona?

- Tornem-hi! ¿Vol que li faci l'amor una estona, per convèncer-la

que no em costaria gaire!
- ¿Malgrat el seu enamorament de Claudine? No tyffho crec. I si fos

veritat, voldria dir que jo tenia raó, i que l'enamorament total ós
molt difícil de trobar.

- Doncs ara pot creure'm en totes dues coses, per contradictòries

que li semblin. Estic enamorat com un ximple de Claudine, i no em cos¬

taria gens ni rica ce fer—li l'amor a vostè.

- Quina manera d'entendre els deures de l'hospitalitat! - pro-

que 110 ós cap solterona, sinó una noia bonica
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testà Laura.

Tenia, malgrat la seva rialla, una mica de baticor. Que no se li
acudis de fer-ho, irai com deia! Tot i la seva fortalesa- de verge pru¬

dent, de vegades sentia un foc interior que la devorava i, 4. la passa¬

da primavera, els seus somnis s'havien concretat i fet insistents
d'una manera alarmant. Joan, amb els seus cabells rutllats i els seus

ulls vibrants, amb la vehemència de les seves paraules fr dites amb

aquella veu càlida i apassionada, d'orador convincent, devia éíéser un
seductor ben peril3-és. L'experiència'li feia por.

- Va ja, expliqui'm en què consisteix l'enamorament, £Què hi tro¬
ba, per exemple, en Claudina? Que és molt bonica? Alguna cosa més?—

Era una mica difícil de dir, per a Joan. Sobretot, era una situar-
cié nova per a ell. Amb les dones, Joan ho sabia per instint, i l'ex¬
periència li ha havia demostrat, no s'ha de parlar mai d'una altra do¬
na. Quan un home es trobava sol amb una dona, el tema de conversa no

podia fjfcser altre que ella mateixa, mai una acSaia' dona, si no era per
a criticar-la, comparant-la amb la present. I, en canvi, calia no re¬

gatejar els elogis, sincers o fingits, ni les galanteries. Àdhuc les
audàcies, ben dosificades, convenien gairebé sempre. Tot això era per¬

donat i agraït i tot. En canvi, els elogis a una altra dona... Baura
era una noia diferent, de totes maneres. Podia parlar-li com a un amic
Es repensà. No, com a un amic, no. Una dona no podia mai arribar a

l'objectivitat d'un home en judicar els sentiments amorosos d'un altre
home. Si aquests sentiments s'afreçaven a ella, l'ofuscaven en la seva
sensibilitat o en la seva vanitat. Si anaven dárigijfes a una altra, la

ferien en la seva rivalitat latent envers totes les altres dones. Ca¬

lia atenuar els conceptes, escatimar els elogis.
- La coneix, vostè, Claudina? tís una noia bonica, de les més bo¬

niques de Barcelona. Tothom ho reconeix. El meu amor també va ser una
cosa fulminant, com el de Xavier per Carme. La vaig veure, i vaJig

bopoid d£~
senti* que la meva áwm havia d"f^s¿>ser ella o ningiî. més. D'ençà d'ar-
leshores,hem seguit igual: jo estimant-la i ella deixant-se estimar,

l'estima, ella, a vostè?
- Em penso que sí. Bé m'ho assegura en tots els tons. Perb els

seus pares no volen que ens casem. I la cosa està així de fa un parell!
d'anys.

- Així, rai! El cas és que tots dos s'estimin. Els pares ja can¬
viaran de parer, si veuen que no hi ha res a fer.

- ¿.Com ho sap, això? fcQue ho ha llegit en una novel·la o ho ha
vist al cinema?
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- Pací el favor de no riure 's d 'una noia de vint-i-nou anys que no

té cap experiència de la vida real. Ho dic, perquè Ho crec. Ko cal ha-
ver-ho llegit enlloc. Ho sentó en mi mateixa. Si jo estimés un dia un

home, i ell també m'estimés, encara que hagués d'esperar deu anys o
vint, i ni que tothom s'hi oposés, m'hi casaria.—

En aquells vuit dies de reclusié, les converses havien estat llar¬
gues i variades. El díoctor Forcada tfKes tava poc a casa, perquè pocs
malalts acudien a visitar-se al seu despatx, siné que ell pujava i

baixava escales tot el sant dia, fent visites. Cada dia venien Xavier

i Carme a veure el reclòs. Per no desvetllar sospites dels veïns o

de la portera, ningd'més no havia acudit, la senyora Portabella havia
estat previnguda, i el seu fill li havia telefonat un parell de vega¬

des, Fornells, per un costat, i altres amics de Joan per altre, s'ha¬
vien compromès a ávisar-lo així que s'esvanís el perill. En la seva

reclusié, Portabella llegia, escrivia articles per al diari i prenia r
notes per a aquella novel·la que tenia pensada i eue mai no trobava
temps d'escriure, sempre agullonat per la feina, del moment.

la turbonada passava, i ara semblava que hom ja en podia treure :
l'entrellat. Com els fets de Cuatro Vientos, com les vagues revolución

nèries de la C, N, T. a Barcelona, la rebel.lié de Jaca havia estat
la manifestacié externa d'un estat d'opinié gairebé unánime de protes.'

ta contra el règim, la monarquia estava podrida, i res no podria sal¬
var-la. l'afusellament dels capitans Gslan i Garcia Hernández havia
estat una demostracié de crueltat impotent, que només havia servit

per a horroritzar i escandalitzar el país, perè que no el calmaria
ni 1'estemordiria. Joan desenrotllava aquesta opinié davant les
dues dones, auditori benèvol i gairebé conveç-gut, encara que només
fos per la sinceritat de 1^ veu de l'advocat, la mare de Xavier s'ex¬
cusava de la seva ignorància,

- les dones, ja ho sap, no entenem mai res de política. Potser
és que els homes tampoc no volen que ens hi fiquem. Ai d'ells, el
dia que nosaltres manéssim en el govern del pals!

- ¿Què voldria? «¿Votar i que les elegissin? Ho cal pas. Prou que
manen a cada casáj Ja els basta per a imposar-nos els seus desigs i
voluntats. A França p^mpoc no Voteraiés dònesp perè sempre han estat
elieá que han fet i desfet la política.

- I Claudina què hi diu, d'acuestes activitats polítiques de vos¬
tè? - tornava á la càrrega laura,-. ¿Ja hi està conforme?

«¿0
- Sí, ella em penso que sí. Sén els seus pares, que no ho veuen

amb bons ulls.
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- Igné més voldrien, doncs, per gendre? Un príncep?
- En tindrien prou amb un home que fos ric com ells i que no fos,

com jo, un inútil. Ells¿almenys,m'hi consideren.
- Diu que una noia és per un rei. Com que no hi ha cap dita que

parli d'un republicà, els deu fer por aquesta "activitat, en un futur

Reclòs en aquell pis que era un refugi segur, perquè ningú, lle¬
vat dels Forcada i de Fornells, l'hi sabia, Joan Portabella repassava."

les etapes del seu festeig. L'amor que sentia per Claudina havia anat

augmentant poc a poc. Al començament era compatible amb escapades i
aventures com les que tenien per desenllaç la cambra penombrosa de i
casa la senyora Gertrudis. Ara,Claudina regnava ben sola. Mercè s'ha¬
via fet fonedissa. No els havia calgut ni trencar: només separar-se

amistosament. L'amor propi de Joan i el d'ella semblava que havien '

quedat salvats amb l'escena apassionada que tingué lloc el primer cop

o_ue la manicura expressà la seva intencié de casar-se. Llevat de Mer¬

cè, les aventures fugaces feia temps que havien cessat. Potser ho feis1

l'augment de l'excitació política, el seguit d'esdeveniments cue tras¬

balsaven el país i dintre eh' quals s'integraven les activitats del

periodista. Ell, però, ho atribuía a la. influència de Claudina, a la '

força envaldora del seu amor. Si no hagués estat així, aquells vuit
dies de reclusió, en7companyia gairebé constant d'una dona com Laura,

que començava a tenir el punt de maduresa que avelluta la pell dels

braços i envermelleix els llavis, haurien hagut de provocar per força
en ell algun gest irreflexiu.

- ÍÉJi Jens o que m'hauria convingut tenir una germana com vostè,
Laura. No, no iélfho penso: n'estic segur. Què distret he estat, sabent

que Xavier en tenia una, de no apropiar-me-la! Al capdavall, ell era
o*)

per 'mi com un germà," més que un germà. Amb ell i amb Francesc Vilà
, "XavjfVr,

a explica» mai, -©43=$ la nostra aventu-vahem començar a viure. ¿No
ra amb Isabel?

- No, Qui era Isabel?
ík

- Era una cosina de Francesc Vilà. La vàrem conèixer quan teníem
Cy-ec

quinze anys. Jo me'n vaig enamorar de seguida.(Javier
també, però ell no era tan expansiu com jo, ni tan emprenedor. Vaig

festejar amb ella un any, amb aquell festeig interromput per les va¬

cances i per totes les complicacions familiars d'un parell de criatu¬

res que no tenen vida independent. Un dia Isabel es posà malalta. Era

aquell any de la grip, que la gent es moria com a mosques. Primera-
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ment no vàrem donar gaire importància a la malaltia. Després, un dia,
-te-u' ° as u_c conroiiu d anar—me n! lUn, Laur un aia

.me-*» recordaré sempre, Xavier va venir a la Universitat, tot trasbal¬

sat, a dir-me que Isabel estava tan greu, que el seu pare hi havia
anat a consulta la nit passada i li ho havia dit. Vàrem anar-la a

veure, i a la tarda es moria. Mo pot imaginar-se el ress)5 que ha tin-'
gut ar la meva vida aquella aventura, sense ,altra transcendència que

el seu desenllaç. I ara m'adono, en mirai' enrera# que Xavier i el
mateix Vilà també es varen impressionar molt. Quan evoco aquells pri-
mers amors, ho de fer en plural, com si hagués estat una cosa

col.lectiva, un enamorament de tots tres.
- Potser sí, que ho era. Als quinze anys, els enamoraments sén una

cosa ran especial! Jo m'enamorava de les monges del meu col.legi, sbtai
d'algunes amigues més grans, dels artistes de cine, què sé jo! Sort
que no els ho deia, i que no es morien. Per això, de la mateixa manea»
ira que venien,els enamoraments se n'anaven.

- ¿Per què li. he aaq?lio'f4>; aixo d'Isabel? Ah sí! Li deia que hau¬
ria necessitat una germana, perquè amb ella hauria tingut sempre una

confident a qui explicar les meves angúnies i les meves ambicions.
Amb Isabel, ara ho veig, més que un veritable amor, el/ que ens unia •

era aquesta necessitat de confidències.
- Si hagués tingut una germana, no li hauria explicat res, com

Xavier, que no s'ha adonat mai que jo existís, així que vàrem deixar
de barallar-nos. Però si ara li sembla que necessita una germana, com¡

si jo ho fos: ja pot abocar les confidències. Més que d'Isabel, que,
pobreta, fa tants anys que és morta, parli'm de Claudina.—

L'arribada de Xavier interrompé el diàleg. El matrimoni provava [
admirablement al germà de Laura. Se'l veia radiant de satisfacció.

- fJa ho saps que t'engreixes? Vigila't, noi, fes exercici! - el
reptà Portabella.

/ / eX'
- Exercici, rai, ja en faig prou. Es la bona vida que amenaça de

r J ' fit

fer-me perdre la línia.
- Quan vegi la Carme ja li diré que no s'hi val., de tractar-te

tan bé. Bé Jteuines novetats ens duus? ^Podré/sortir aviat de la gà¬
bia? ^T 'ha dit alguna cosa en Fornells?

que pots estar tranquil, que per ara contra tu no hi ha res. Ell
creu que ja et podem donar d'alta. Res, que el metge et dóna permís
per menjar el gall a casa.

- Quina alegria que em dénes! - exclamà Portabella^. I què en sóc
de desagraît! Tan bé que m'han tractat els teus pares i la Laura, i

»

- Avui m'ha telefonat. Els seus amics de la 1 li han dit



ara demostrcr que estic content d'anar-me 'ní Miri, Laura, si un dia
em condemnaven a cadena perpètua, demanarà que em deixin passar la

pena en aquesta presó, i amb vostè d'escarcellera. Perè l·Iadal és Nadal,
i cada ovella l'ha de passar al seu corral. ^Quines noticies més lli
ha? ¿Se sap alguna cosa de Francesc?

- Si, m'ha enviat una postal des de París. Em diu que ha fet un

viatge molt agradable i que confia tornar-hos a veure besa aviat,
- Es clar que tornaré aviat! Tots treballarem gprqnè

¿jjmtKu ¿L lluu ..'• J-. P"y->*f—
Amb la nova de la seva alliberació de tota angúnia, l'envaïa altra

vegada l'optimisme perdut el dia de Santa Llúcia. Calia lluitar, ca¬

lia adreçar-se aé poble per fer possible la República!
S'acomiadà de Porcada amb efusió i sorti al carrer* Li semblava

que l'aire era més pur i que la gent es veia més atrafegada. Era com

si sortís d'una breu malaltia, d'aquelles que et duen a la cambra tots
els sorolls de la vida quotidiana,però que et desacostumen del seu

ritme. Vacil.là un moment, |CaP # on aniria? Era mitja tarda. Potser
valia més que anés a veure la seva mare. Travessà la Rambla de Cata¬

lunya, plena de gent, amb les parades d'aviram a banda i banda del

passeig i els compradors que sospesaven greument indiots i capons,

regatejant els preus.

^Passat demà, Nadal/- va pensar, sense gaire entendriment, perquè
hauria de compartir la taula amb el seu germà i la cunyadaanmateix

hauria estat ben trist d'haver de passar-lo fora de casa^
Pujà i baixà d'un salt les escales, per estalviar-se explicacions

amb la seva mare. La senyora Portabella estigué massa contenta de veu¬

re el fill,per a entretenir-se en recriminacions. Fáu,.una visita ràpi¬
da a casa dels Yilà, per saber si ells també havien rebut noticies

tranquil·litzadores de Francesc. Dedicà unes estones al despatx, al
diari i al partit, féu dur unes flors i bombons a "les seves escarce-

OJ

lleres" i, al capdavall, tingué lleure per pensar en Claudina. ¿(Jorn

podria trobar-la? Necessitava veure-la, i ben aviat. Se li acudí de

telefonar a casa els Llorenç, Segurament Magda sabria on era, aquell
dia, la seva amiga. Parlà amb la noia. La sentí exclamar-se amb grans

escarafalls.

— portabella! Ets tuj Quina sorpresa! ^ïots ens pensàvem que t'ha,
vien afusellat, almenys. Estic molt contenta' de sentir-te, molt, pots
estar-ne segur. On has estat? Has d'explicar-m'ho, que m'interessa

molt. Deu ser com una novel·la de Pierre Benoit, oi? Aquella que

passa a Irlanda, com es diu? Què dius? Ah, si! Claudina! /.Encara
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- Sí, sobretot si era la missa del Gall, i en tan bona companyia,
encara que tu em volguessis tancat a la Model per tota, la vida/

- Ho, home: això només va ser els primers dies. Ara m'estimo molt
més que no t'hagin agafat. —

Arribaren altres convidats. Un parell de matrimonis joves, dues no¬

ies que Joan havia vist alguna altra vegada i que parlaven castellà
amb una gran afectació, tres xicots d'uns vint-i-cinc anys, encarca-

rats ^ la camisa ernmidonada. Magda féu les presentacions:
- Eo us coneixeu? Ferran i Clotilde Duran, Juli i Mercè Forns, Ma¬

ruja Guillén, Kajffty Guillén, Joan Portabella, Plácido Serra, Lluís
Galceran, Dionisio Campa^adal. I ara que ja som tots aquí, ens en po¬

drem anar, que encara hem de passar a recollir Claudina Bertran a casa

seva. Vaig a dir adéu als papàs i estic de seguida a punt.—
Sense necessitat que els presentessin, tots es coneixien més o

menys de vista, de trobar-se al Liceu o en algun dels llocs on coinci¬
dien tots els barcelonins relacionats amb l'alta burgesia. El Plácido,
que tenia una nou del coll molt pronunciada per entre les aletes del
coll fort, tenia certes vel·leïtats nobiliàries i era advocat. Això
el posava en una actitud barrejada d'hostilitat política i de familia-

ritat professional envers Joan, que ni 8^*1 mirava, preocupat amb el

pensament de Claudina. Dionisio Campabadal era un xicot petit i rodan-

xó, curt de vista, que vivia d'unes vagues rendes familiars i ara es
a.íS<24-yw,

dedicava a im-psrtwg®- en tota regla,Maruja Guillén.
- Qué barbaridad!- exclamava, extasiat.-. Cada día te pareces más a

la Gómez! En mucho mejor, claro está!
- Pues ya la verás con la mantilla puestai - corroborava Katty Gui

llén, lligada amb la seva germana per una perfecta solidaritat, i que
no oblidava per això de ^castigar* noble Plácido. Galceran era un

minyó insignificant, fill de fabricants, i que estava completament
fascinat per la dinàmica Magda.

La noia de la casa sortia, a punt de marxa, i els seus pares l'a¬

companyaren fins a la porta, repetint les recomanacions i saludant els
amics de la seva filla.

- No retireu gaire tard! - encarregà el senyòr Llorenç, pér dar¬
rera vegada.

Els automòbils s'aturaren, a mig carrer de Muntaner, M davant
de la torra dels Bertran. Tocaren el clàxon. Claudina ja devia estar-

se esperant, perqué de seguida veieren la seva silueta, embolcallada

en un abric de pells, que travessava el tros de jardí fins a la porta

del carrer. Joan baixà del cotxe dels Llorenç, on anava amb Magda
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te'n recordes? S* pensava cue havies perdut la memòria, en el teu

amagatall. On és? A casa seva, suposo. Sí, home, sí! Ah, escolta: si
has de ser "bon minyó i em portes un llihre cue m'agradi força, et diré
una cosa, lío: et convidaré. ¿Vols venir demà/a la nit; snib nosaltres?
Sí, home, sí! Claudina també hi serà. Anirem a missa del Gall a Pedral
bes i després a sopar al Hits. Ens trobarem a casa, a les onze* Et 1?e
bé? Es clar, home: de smoking. Ah! el llibre el vull francès i oue si¬

gui bo. Eo, no em duguis cap més Mauriac, que sén massa tristos. Paul
Morand, sí. 0 Maurois. Tant se val, home! Si poden ser dos, millor.
Els novel·listes anglesos també m'agraden: Margaret Kennedy o Rosamond

Lehmann, dius? Ja tinc ^La Nimfa,"* i allò de ^Poussière*. Què et diré,
30... Tu mateix: ja sé que hi entens.—

Respirà, en penjar l'auricular. Magda l'atabalava, amb la seva

torrentada de paraules. De totes maneres, estava content. Tota una nit
amb Claudina! I així no hauria de telefonar a casa seva i exposar-se,

com gairebé sempre, qsie una cambrera li digués que "la senyoreta
no era a casa ni havia dit a quina, hora tornaria!! Se nJ-feacwà a la

redacció, amb un noui delit de treballar.
pl© i rrrlfp'manin'lit<f rnffH-1n • +

L'endemà, a tres quarts d'onze, arribava al pis dels Llorenç, a

la Diagonal. Magda el rebé tot seguit.
- Feliços ulls^ <|$te et veuen! jquè em duus? —
Joan li allargà, somrient, el paquet. Ella el desféu amb precipi¬

tació. Llegí els títols: /

- "jByron*, d'André Maurois. Dos valums. Noi, que és llarga això!
Si és tan bo com el "Disraeli*... Va bé. JfMrs, Ds.llov/ay*, de Virginia

Woolf» En català?
^Co

Fullejà els volums i mirà amb atenció per fora.
- Estic contenta*.- declarà al capdavall.- T'has portat bé, i em

que tots dos llibres m'agradaran tant per dintre com per freiray
les cobertes.

- Ja t'ho mereixes. Tu també t'has portat molt bé amb mi, convi-
dant-me a venir aquest vespre amb vosaltres.

- ¿Que no t'ho mereixies, després de tants dies d'estar tancat?
Perquè deus haver estat tancat en un lloc ben secret, oi? Mira, si no
t'has d'enfadar, et diré que <als primers dies em feia una mica de de- ,

u

sil.lusió de no trobar el teu nom entre la gent detinguda. M'hauria

agradat que et duguessin a la presó. Uns quants dies només, ei! Res
d'afusellaments, és clar. Ja veuràs, dóna importància, tenir nn amic
agafat. ¿Que també hauries demanat que et deixessin anar a missa,
com el senyor Alcalà Zamora?
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â lluís Galceran, per acollir-la. La noia li allargà la mà,
- Joan! Qu.e contenta estic de veure't! Després de tants dies!

- No Das relut les meves cartes?

« g±, però no és igual, I a més, estava ami angúnia per tu. No

m'agrada,'que t'exposis tant,
- Potser que entre'ssiu - cridà Magda des de dins de l'automblil.

Pa fred arni la portella olerta, i la missa del Gall no esperarà a co¬

mençar fins que vosaltres hàgiu acalat de festejar,—

Pujaren tots dos al cotxe. Al cap d'una estona, tota la colla es¬

tava asseguda en un parell de lancs de l'esgléjB^a del Monestir de Pe-
dralles, sentint les veus llanques de les monges que cantaven nadales
contestaven l'ofici de mitja nit,

la gran església era freda. Els homes anaven ami l'alric damunt

del smoking i les dones s'embolicaven, tremoloses, ami els mantells i

els alrics de pell, mig nues,sota de l'embolcallen llurs vestits de
nit, Joan tenia al costat Claudina, que acotava el cap sota la mante¬

llina, halo olscur damunt dels calells rossos. La veia de perfil i no

àebàa cansar-se 'n, de tan pura com éàlfeB. aquella ratlla que anava del
front ample i recte al menjsd rodé i carnés. De tant en tant, ella cor-

responia ami un somriure condescendent Çgm esguards d'apassionada admi-

racié del seu promès. Escoltava l'ofici una mica distreta, com sempre

que estava a l'església, pensant en altres coses: en el sopar del Ritz,
en el que li havia dit la seva mare,* en la petita guerra civil que s'h
via inicià4>^ía família Bertran, perquè la tieta Maria Lluïsa i el seu

marit, el pacífic senyor Vallmitjana,havien iniciat una campanya tenaç
en favor de Joan Portalella/ Pensava también les cartes que havia re¬

lut d'ell, i que l'havien afalagada en la seva vanitat, perquè la tieta
íferia Lluïsa, que un dia les va voler llegir, va assegurar-li que eren

tan apassionades com les de Napoleé a Josefina,

-•Tot continuant en el seu èxtasi davant de la bellesa de Claudina,
Joan âeguia maquinalment la missa del Gall, Les cerimònies litúrgiques
li arribavefc sempre# a l'SMma, amb llur força poètica d'evocacié. No

hauria pogut é^ir, de totes maneres, si aquells cants i aquelles acció
dels sacerdots tenien per a ell un altre valor que el de simples sím¬

bols poètics. No havia trencat conscientment ami la fe de la seva ado¬

lescència, però se'n sentia distanciat, sense saler per què. S'arrapava
a la idea de Béu, perquè li semblava que sense aquesta seguretat^ tot
trontollaria. Però, on era Déu? No estava pas en el pensament d'aquelle
noies i aquells homes que les acompanyaven, impacients per la durada
de l'ofici. Potser sí^ que les monges inviables que salmejaven ami
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llur veu incolora els cants gregorians havien aconseguit aquella certi¬
tud miraculosa de posseir Déu. Per assolir-ho, havien renunciat <£ les

joies i fcls turments del m<5n, els havia calgut sacrificar els cahells i

amb els cabells, totes les vanitats de la persona, sotmetre's a una re¬

gla severa, abandonar pares i germans...

Tota la colla que acompanyava Joan no abandonava pas res, no volia
renunciar a res. Al Ritz, mentre sopaven, a les dues de la matinada,
1'excessiu recolliment de l'ofici religiés es transformava en gatzara.
Els grans salons estaven plens i al mig hi havia un gran avet il.lumi-
nat amb candeletes i tot guarnit d'estrelles i boles de vidre de colors.

Al seu entorn, les parelles giravoltaven. Joan tragué a ballar Claudina,
amb una mica de vanitat de saber-se admirat pels qu£ els voltaven. Alts
tots dos, amb el contrast de la brunesa d'ell i la cabellera rossa de

Claudina, els dos cossos s'encaixaven en un ritme perfecte i el braç
negre del smoking enllaçava la cintura verdad'aigua del vestit de seda.

- Quan te tinc aixi lligada amb el meu braç, tan a prop del meu

cot4 que sento el teu com batega, em sembla que això no pot acabar-se

mai, que aquest plaer és massa perfecte per mi, que somio, què sé jo!
Claudina : 4^#%^ nofcfcetcs que així no pot durar, que ens hem de decidir
d'una vegada?

- No t'impacientis. Tot s'adobarà, un dia o altre. Tingues confi¬

ança. -

L'orquestra cedia el lloc a uns gauchos amb camises de seda, mova-
dor al coll i pantalons amples, que encetaven un tango. Els bandoneons

i les guitarres gemegaven, regalimant tragèdia i sensualitat. Al vol¬

tant de l'arbre de Nadal, les parelles s'havien fet més nombroses i Joan

i Claudina sentien cloure's a llur entorn el cercle de totes les altres

vides que els voltaven.
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IX. - FRANCESC PARIS

Parléssiu el catalàj
sabríeu què és enyorança.

Jacint VERDAGUER.

•• t'escric a tu, perquè en Joan es veu que té tanta feina,que
ja fa quinze dies que espero contestació a una carta que vaig-fer-li.
No es fa càrrec que jo, encara que materialment no pateixi gens, séc un

exiliat, i que les cartes de casa em són més necessàries que el pa que

mengo. Joan i tu mateix, per mi, també representeu aquest «*casa*.
$No t'oblidis d'anar a veure de tant en tant els vells. El meu pa¬

re es va prendre tan a la valenta el salvar la meva absència, que jo cre

que si li haguessin plantat cara els altres del Consell^ s'hauria ferit.
Vigila'l per aquest costal?. No cal que tlio digui, perquè ja li coneixe
la flaca. De tu en farà que del teu pare,, qua ja fa massa temp

/ j.

que coneix. Safe de dir que l'home ha sabut maniobrar molt bé. Oficial¬

ment, jo estic en un llarg viatge, mig d'estudis, mig d'afers, per com¬

te de la Societat. No he perdut la direcció. Em substitueixen provisio¬

nalment un altre gerent i, en. l'aspecte tècnic, en Fornells.

^'Sospito que en aquesta submissió de la colla de rapatanis del
Consell a les indicacions del meu pare, hi ha una mica d'angilnia perquè
tots aquells senyors no saben com aniran les coses i no els fa massa no¬

sa tenir a* 1'abast de la mà i ben amic un revolucionari perillós com

jo. jtNo veus en Fornells^ alguna vegada? Té raó, que em penso que no el
coneixes gaire. Digues a Joan, si el pots pescar, que te'l presenti;

és un home que val la pena. Un <**self-made man** de debò.

j^'Què fa la teva dona?. No cal que m'ho diguis: sé per endavant que

seguiu filant ¿le parfait amour', que diuen per ací, 'a 1 'estrange**,
on jo sóc. Com que véreu barrotar-vos el clàssic viatge de noces per

una lluna de mel illenca, encara sou a temps de prendre-us uns quants
dies de festa i de venir a passar-los a París. Em faríeu molta compar-

nyia i ara suposo que ja no us faria nosa si us acompanyava a alguns
indrets. Si us interessa el teatre, digues a la Carme que ara fan el

¿Màrius*, de Pagnol, que està molt bé, i el "Donogoo^Tonka*, de Jules

Romains, que també és molt divertid!». I quins actors! No us explico

l'argument, perquè tingueu més ganes de venir. Si us agrada l'opereta,
al Mogador fan *La Vie Parisienne d'Offenbach, un espectacle del

temps dels nostres avis.perè que és de gran efecte. Bé, no segueixo,

perquè no et pensis que m'he convertit en una agència d'anuncis, o bé
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crue cada dia em dedico a anar a teatre per estar *à la page*".
clar que no tinc gaire feina més a fer. les gestions d'afers

i els estudis per compte de la Societat de Construccions Metàl·liques

m'ocupen molt poc. Com que no sóc home de cafè ni de penyes, veig mol
poc el petit nucli d'emigrats que hi ha per aci. Mo vaig gaire als
Deus: Magots ni a la Rotonde, on s'ajunten una colla de polítics sense
feina i d'artistes amo poques ganes de treballar. En general, la gent

que veig són molt optimistes. La crisi del govern Berenguer, després
OM,

de la negativa de tots els partits d oposició a prendre part /f les
eleccions que havia convocat, és un nou signe de feblesa de la monar¬

quia# Jo e*rpen$i© que en Llapissera ha sacrixicat Don Dámaso, com
abans s'havia tret del damunt en Primo, per esquivar les responsabili¬

tats del que els ha fet fer# Allà de Jaca,pesa molt. Veig que ara am
cien el consell de guerra contra els altres complicats en la subieva¬

ció. Mo crec pas que gosin repetir l'atzagaiada de la sentència de
Jaca# Com pots comprendre, tot això m'interessa molt, no solament del

punt de vista general, sinó pel que a mi pot afectar-me. Tinc moltes
/

ganes de tornar a Barcelona. Es curiós: només fa tres mesos que sóc
ací, i 3a m'enyoro. Abans, quan estudiava a Anglaterra, això no em

passava. Dec fer-me vell: pel febrer vaig fer trenta anys, i s'hi deu
cor ce tot e~. eri de la conspiració. Si no ho fés-

^Uuè passa per snsf? aquí? La tornada de Macià ha estat un fet
important. Aquest home avui és un factor important en la política ca¬

talana. Tota la seva vida és una exaltació del sentiment nacional, i

aquests darrers anys, amb el seu exili, els viatges per Amèrica i
1'aventura romàhtica de Prats de Molló, n'han fet una figura represen

tativa d'un nacionalisme protestatari que, al capdavall, prescindeix

de teorièe i paraules i passa a l'acció. Aquella anada i vinguda llam¬

pec, gràcies a la pensada del general Despujol, vaj¿ acabar d'arrodo¬
nir-li el prestigi. DÓna'm impressions del moviment polític. D'en Jo
no me'n refio gaire, perquè amb ell tot se'n va en entusiasmes i no

deixa veure entre les seves exclamacions què hi ha de veritat i què
és només producte de la seva fantasia. En Eornells m'ha escrit i m'ex
■plica que els partits polítics es reorganitzen. Diu que Acció Catal
i Acció Republicana van a una fusió i que dlntro j»ec hi haurà una Co
ferència d'Esquerres per arreplegar tots els residus de la vella Es¬
querra Catalana,junt amb els vells federals i amb gent nova com els
xicots de *1'Opinió* i la gent d'Estat Català. Ja veurem què en surt#
Si jo tingués influència decisiva en el joc dels partits, no deixaria
de recomanar que s'asseguressin la carta Macià, que és de les bones
que es poden jugar a hores d'ara.
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)^Entre la gent de per aeî s'observa ara un curiós entenàriment pels
militars. A la Rotonde en tenen sempre unes quantes mostres a punt. Co¬

mandants, coronels, generals i tot, que no só si farien gaire feina amb

el sabre a les mans, però que, almenys ;fan prodigis de valor verbal. Les

gestes de Ramon Franco, l'afusellament de Galan i Garcia Hernández, les

quatre o cinc temptatives de sublevació dels temps de la Dictadura,, han
contribuït a crear aquesta aurèola entorn d'una gent que abans gaudia
entre nosaltres d'un complet desprestigi. Em penso que no cal que et di

gui que iminix no comparteixo gens aquest embadaliment dels revoluciona¬
ris parisencs i que els militars em diverteixen molt poc, encara que si¬

guin tan "dicharacheros* com Q. de LI., que ós un dels que talla el ba>-

callà a la Rotonde.

frjo vaig escrivint, escrivint, i no penso que tu ets un home tan o-

cupat que potser llegir aquesta llauna et costarà perdre dues visites.
I no voldria per cap preu tenir a la consciència la mort de dues criatu¬

res. Ah! i parlant d e criatures: què feu vosaltres? Ja hi ha palla al
niu?

Acabo, i ara va de debò. Rebràs aquesta carta a mans, encara que

no penso que calguin tantes precaucions i que els correus són prou se¬

gurs. Hem de conservar tot el misteri de la conspiració. Si no ho fós¬

sim, aviat ens desacreditaríem entre els francesos, que en tenen tanta
pràctica i que han acollit una hora o altra tots els conspiradors del
món. Escriviu-me. Rebo en paquets irregulars *La Publif, *La Rambla*',
«^Mirador* i *l'Opinió*'. Si surt algun llibre català que valgui la pena,

no t'oblidis d'enviar-me'1. Sobretot.la novel·la de Miquel Llor que va

guanyar el Crexells. Records als teus pares i %eilleurqs__amitiósf a

la teva muller. Una abraçada per tu.

Francesc> —

Deixà la ploma i va rellegir la carta sense presses. Ho havia tin¬

gut mai la preocupació de l'estil, però si el punt de no trair la corre

ció gramatical, ni la propietat del llenguatge. Canvià un parell d'accen

aguts en greus, posà unes quantes comes i dubtà si esmenar el mot^llau-
. * i'tfi 4

na*. Recordava, no sabia si d'un ¿Full de Dietari* o d'una "Conversa
— — ■ —

■ —
.

Filològica*, que el mot que esqueia era "lata# - cosa dilatada, latitud-
i que nomós era per la pruïja de no introduir una paraula castellana qu

s'havia creat aquell nou barbarisme. Lata, cursi, pelmazo, lila, els
mots anaven sortint lligats com els grans d'un rosari, i li recordaven

unes noies que a Viladrau s'entestaven a mantenir-se en un castellà cal¬
cat de les comèdies de Muñoz Seca. Valia mós deixar "llauna".

Tancà la carta i m la posà a la butxaca. La cambra, malgrat
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els deu o dotie llibres que ja s'havien arreplegat a la prestatgeria
deil damunt del llit, malgrat les tres làmines que havia clavat amb xin

zetes a les parets, després d'una visita al louvre (hi havia el *PifreJ
de Manet,' les 41Hoce s de CsUcf*, del Veronèsj una enorme ""machine'' davant
de la qual s'havia extasiat perquè li semblava una meravellosa cons¬

trucció en la qual els volums, els cossos humans, les edificacions i
els colorits es sostenien i s'equilibraven sense esforç aparent, i una
Venus grega, prodigiosa de serenitat i de gràcia, que tenia a una mà
una poma i damunt l'espatlla una fulla d'arbre), malgrat una bandereta

catalana que tenia danunt la taula, tenia la impersonal fredor de to¬

tes les cambres d'hotel. Baixà l'escala encatifada i mirà al seu com¬

partiment si iii havia alguna carta. lío, no hi havia res. Sorti al

carrer.

Havia, anat a parar a l'hotelet que li va recomanar Xavier Porca¬

da, en un carrer que donava a la plaça Saint-Sulpice. El gran edifici

neoclàssic, amb les dues torres desiguals i la font monumental dels

quatre bisbes, l'aclaparaven una mica. "Arquitectura jesuítica", es

va repetir. Més angúnia li feia, però, aquella abundància de botigues
d'accessoris religiosos, d'imatges de guix i de talla amb tot de colo¬

raines, de capells i bonets de capellà, amb borles per a totes les

jerarquies eclesiàstiques, de ciris i encens, d'ornaments religiosos
i estampes, de rosaris i llibres de pietat i de litúrgia. El carrer

del Bisbe, multiplicat per deu. Era un barri de capellans, que es pas¬

sejaven, vermells de cara,, una mica més grassos i més solemnes que

els que es veien en altres indrets de la ciutat, i badant al davant
dels aparadors. Al seu hotel sempre n'hi havia dos o tres, rectors
de poble que venien a fer compres o per alguna diligència a l'Arque¬
bisbat o a l'Institut Catòlic.

Malgrat aquest veïnatge, l'hotel li agradava perquè estava al
costat del Barri Llatí i a^jiólyega^aí^prop de les Huileries i del

Louvre. Les llibreries del Boulevard Saint-Michel, plenes de llibres

que sobreeixien a les voreres, entre les quals els estudiants manip-

braven, a la recerca del text que els convenia,' els porxos de l'Odeon,
també plens de llibres i estampes,' els grans cafès pintats de colors

cridaners, on ressonaven tots els idiomes del mén,±) sobretot^les
avingudes del Jardí del Luxemburg, li tenien el cor robat. Però tam-

'ploi'iA'
bé li de sentir-se al damunt, una mica feixuga, la pompa del

gran Segle, amb els patis enormes del Louvre, les façanes guarnides

de personatges famosos, la columnata de Perrault enfront de Saint
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Germain-1'Auxerrois i les geometries vegetals de Le Nôtre.

Travessà, el riu pel Pont dás Arts i se n'anà$0- a poc, per les
arbredes de les Tuileries, cap a la Concòfdia. No feia gens de fred.
A les branques nues dels castanyers apuntaven uns botons mimisculs,
que d'atá a quinze dies esclatarien en una verda magnificència. En
uns quants bancs mig amagats seien unes parelles que es besaven, total
ment indiferents a la curiositat dels passejadors. El gran brollador

voltat de crits d'infant, mentre les petites veles inflades

solcaven l'aigua.

Quan sortí a la plaça, travessada d'automòbils en totes les di¬

reccions, el sol davallava poc a poc i era una pilota resplendent/'
penjada al cim d e la Torra Eiffel. "Un dirigible amarrat al màéiSLl

d'aterratge", pensà Prancesc, que aquells dies llegia uns estudis so¬

bre els zeppelins. El cel blau, net de núvols, s'esblanqueía amb la
radiació d'el sol i passava insensiblement a un color de turquesa aigu
lit.

$¿0n són els cobalts, els blaus brillants i embriagats del cel de

Barcelona?/£, sospirà Prancesc. Com sempre, la comparació se li impo¬
sava i les diferències li feien mós sensible l'enyorament. Diferèn¬

cies... Sí, a Barcelona no podíeu trobar aquells verds tan tendres i
fins del Cours-la-Rdine, fets de la gespa llisa i lluenta i dels cas¬

tanyers quan brotonaven tots de cop^ en una mena de miracle de la vida
renaixent. Tampoc no podien veure-s'hi les pàtines negroses i els
blancs opacs dels grans edificis que senyorejaven les perspectives,
els clarosbcurs del marbre de les estàtues, els ors insolents, fets
per als dies grisos, de la cúpula dels Invàlids i dels grups escultò¬
rics del Pont d'AlexancLre III. Menys encara aquell verd fosc del Se¬

na. L^-a simfonia d'aquells colors, a Barcelona, era impossible. Tots

eren massa delicats, massa plens de matisos - un nocturn de Débussy o

una cançó de Pauró*-.A Barcelona, la primavera era més càlida, més
violenta, més fragant, més prematura, plena de polseguera i de pòl-
len, des dels ametllers nevats de flors de mig gener, a mig aire de

Vallvidrera, fins a les jonquilles i els narcisj^os de Sant Josep. Era
una mica cora la bellesa de les dones. Aquestes que omplien les voreresiC-n. (Í fíUvt—
de la rue Royale, màroasb aparadors o seient a la terrassa dels cafès,
eren més cultivades, més complicades, més artificials que les que a
la mateixa feora devien fer vibrar de rialles i gatzara el Passeig de
Gràcia o la Rambla de les Plors, sota el dosser ombrejat dels plàtans.
Eren més >sdpliisticated*, com deien els americans, amb el mot posat en
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voga per les artistes de cinema. Tots els perfums més àubtils de la

civilització, les quintaessències més refinades de l'art de viure, les
metzines torbadores de l'hedonisme concorrien en la creació d'aquells
éssers delicats i delitosos.

Anà a dur la carta de Xavier, junt amb un parell més que n'havia
escrif^er a ï'ornells i Baldé, amb els quals es corresponia regularmen

per aquell sistema. El recader sortia el mateix vespre. Després, sense

cap feina ni cap programa precís, es posà a caminar pels bulevards,
mentre s'anaven encenent les grans lluminàries de la ciutat i els apar¬

radors vessaven llurs tresors al carrer, en una orgia de claror. Es fi¬

xava en les dones, una mica barrejades, que passaven. Entre els eixams

de dependentes que plegaven dels grans magatzems i de mecanògrafes i
modistetes que acabaven de deixar el Banc o la ^grande maison de coû-

turejf, un maquillatge un punt més cridaner, un balanceig impercepti¬
ble dels flancs delatava la meretriu, amatent a registrar totes les

mirades dels homes i a correspondre-les, a travàs de la multitud dels

passejants.
Entrà a comprar tabac a un cafè. En sortir-ne, gairebé topà amb

un home corpulent, que anava a entrar-hi. Barbotejà d'esma un lar¬
don" , quan conegué l'home de la tppada.WÍa l'emprenia:

- Quina casualitat! D'on sortiu, Yilà?
- Ja ho veieu: de comprar un paquet de lucky. I vés, què feu?

&
- Entrava per comprar-ne un altre, però jo vull Gitanes «-.Va riure

amb satisfacció»—.Bé s'ha de conèixer el temperament nacional! Apa, a-

companyeu-me, que després anirem a fer l'aperitiu plegats.—
Entaulats a la terrassa d'un cafè, al costat d'una estufa inneces¬

sària, Erancesc escoltava les exclamacions pintoresques de Bernat Sole
l'havia conegut, quan l'Exposició, a Barcelona. Soler havia decorat

uns pavellons dels que Yilà va construir i, a través de l'arquitecte,
havien entrat en contacte. El pintor era expansiu, loquaç i matisava
les parsoisa converses amb renecs catalans i mots de l'argot parisenc.
S'havia passat una colla d'anys a París, en contacte més o menys cons¬

tant amb Picasso i els altres jfpontîfexs de l'art nou. la seva pintura
havia passat per molte3 èpoques, però ara ja renegava del moment cubis

ta, tot iqque li havia obert les portes de la celebritat, i de l'època
expressionista, malgrat que fou aleshores quan es va fer famós arreu

del món amb el decorat i els vestits d'un dels darrers ballets muntats

per Serge Diaghilew. Conservava una gran devoció per Picasso, però ara

descobria que la pintura acadèmica encara agradava a la gent - sobre-
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toi: per als retrats de les senyores riques, com ell mateix confessava -
i tornava a grans gambades cap a Fortuny, fent marrades pel cami, a
iase de temes espanyols molt virolats i de nus plens d'una sensualitat
de mala fe. Amb els seus trentar-cinc anys, Soler era un perfecte cinic,
que llavia conservat la mateixa incapacitat d'administrar-se que tenia
en els seus temps de *xTache enragée*, quan voltava pels cafès de Mont¬
parnasse amb el sabre desembeinat i a punt de donar un cop profitós,
fenia, però, -dues febleses! la seva mare, que vivia en un poblet de la
comarca del Baix Ebre, i el seu catalanisme, que agafava tots els mati¬
sos més variats, segons les circumstàncies i les companyies, però que
sempre el feia reaccionar amb violència contra les persecucions, i en¬
tusiasmar-se en els moments triomfals.

— I cLxmcs, què? Viatge d'afers? Estareu molts dies^aci? - inter¬
rogava, després de muntar amb cura l'aparell complicat que li permetria
d'assaborir un Pernod perfecte.

- Mig d'afers i mig de conveniància/personal#- contestà, somrient,
Prancesc. No tenia per què confinar-se en una absoluta reserva. Al cap¬
davall, per un qualsevol dels assidus de la Rotonde, Soler podria saber
quins motius l'havien dut a París, passant per Prats de Molló.—.Jo espe
ro que no m'hi hauré d'estar'gaire, però ja fa tres mesos que mlii ar¬
rossego.

- Política, no? Vés també sou republicà? No ho hauria dit mai, a-
leshores que menàveu tot aquell reguitzell de treballadors, a l'Exposi¬
ció, Penso que l'heu endevinada. Estic segur que això de la República
va molt de pressa. Vaig dir-li a l'Avi, quan va tornar-se'n cap allà
baix* (Mireu que aquest estiu, quan vagi a passar les grans vacances a

l'Ametlla, ja l'heu d 'haver pro clamada!'*Quin home, l'Avií Un cap tan
clar i un cor tan gran i un sentiment tan viu! I fresc oom una rosa!
Quan veieu que hi ha gent que encara són joves i que ja són mig ""gagas"'
i us trobeu amb un vell com en Macià, tots els emmerdaments de la vida
us semblen sense importància.-.

Begué un altre glop del líquid blanquinós i continuà:
- Vós que sou catalanista dels bons, perquè d'això sí que vaig

adonar-me 'n a Montjuïc, digueuame què us sembla: amb la República, hi
guanyarà força Catalunya? Vull dir: ¿és que Catalunya serà lliure, si cau
la Monarquia?

— Què us diré, jo? La intenció de tots els catalans que han inter¬
vingut en el moviment, és aquesta, i així ho han fet constar en tots els
pactes i acords, fia formula de San Sebastian és una mica vaga, ja ho
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sé. Però dóna pas a la voluntat de Catalunya, i és aquesta la que ha
de donar-li un contingut. Els catalans tindrem amb la República la
llibertat que vulguem, si ens la sabem defensar bé.

- Mentre no ens engalipin una altra vegada! Som tan banaus, que el
primer *camelot» vingut, amb uns quants "boniments*, ens treu els di¬

ners de la butxaca.

- Potser ja no passarà més. la darrera ensarronada ha durat mas¬

sa anys perquò no estiguem previnguts contra d'altres salvadors vin¬

guts de i'ora. Aquest cop ens ho i'arem nosaltres, i prou.
- Què vol dir, això? ¿Que serem els catalans mateixos qui ens

aixecarem la camisa els uns als altres, sense necessitat de cap foras¬
ter? , .

Francesc riguéNo, no volia dir ben bé això, sindique aquesta
vegada ens ho guanyarem a pols , pel nostre esforç, i que per tant
podrem exigir més i obtenir el que vulguem.

- Sant de bo! - sospirà SolerEscolteu ¿què feu, avui? On di¬
neu? Teniu programa?

- Hauria sopat a qualsevol banda, al Barcelona mateix, que fan
plats de casa, o a$can Borràs. Jo encara no m'he pogut acostumar a

Q/V" 9
^

"dinar* se aquestes hores. Sabeu què em passa, 003SS3 Doncs, que m'enyo¬
ro de mala manera. Estic tot esverat.

- Ui! No en fa pocs d'anys que em passa, a mi! De vegades, per

Nadal, començo a pensar en els gallsdindi£$ farcits amb pinyons, pru¬

nes, % botifarres i Hornillo, o en el tió que cagava torrons i en les

cançons que quan era xiquet cantava davant del pessebre, i ja no sé
11^

com desempallegar-me dels records , 'ësà^ d'anar-me'n de cap al Quai

d'Orsay i telegrafiar a la vella que ft) l'endemà M seré. Altres vega-
des és més difícil d'explicar. Tot d^'una, per Sant Joan, enyoro les
alfàbregues i les coques de pinyons i les parades d'hortènsies de la

Rambla, i els focs de les cant^onades. 0 bé em comença de pujar venes

amunt el desig de menjar-me unes ensaímades del carrer de Petritxol,
o de banyar-me a Salou o d'anar a fer un arròs al far de Buda. I ja
estic llest i Haftg de plegar la feina, de '"plaquer* la mosseta que tinc

(perquè no gés pas qüestió d e presentar-m'hi cada temporada amb una

dona diferent^ i caníes ajudeu-me cap a agafar el tren, com si se'm ca¬
lés fos a casa.

- |No us les reprimiu mai, aquestes ganes? Perquè el cas és que jo
no puc, ara com ara, córrer al Quai d'Orsay a comprar el bitllet de

Barcelona. M'h&% de passar l'enyorament. Bé deu haver-hi algun remei.
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Bernat Soler s'acabà el Pernod i cridà el cambrer.

- C'est combien? Deixeu estar, qué. ara sóc a casa. Ça va. Hireu,
ara estem a la primavera. De vegades -ae.r.m em passa que sento un per¬

fum de roses de Sant Jordi o uiœs ganes boges de crema de Sant Josep,
o de sentir les Caramelles, i no puc viure. I quan m'és impossible
d'anar-me-n'hi, perquè tinc, com ara, una feina que s'ho val o bé no

hi ha diners per al viatge,o alguna altra cosa important em reté, no
tinc més remei que recérrer a una altra metzina que ahul.li els efec¬
tes d'aquest tòxic tan fotut que tenim els catalans i que en diem
enyorança.

-¿Quina és aquesta metzina anti-tòxica? Alguna porqueria d'aques¬
tes d'ensumar o punxar-se? 0 uns quants vasos carregats com aquest?

- Ca! Hes de drogues! Són enganya-pagesos, propis per a gent bla¬
sés, com aquests que no saben què fer ni es recorden de com es fa

l'amor. Injeccions de pà amb tomàtec, si de cas! I no insisteixo en

això, perquè tornaríem a parar al Pla de la Boqueria o a la platja
de l'Ametlla de llar. hi d'aquestes injeccions, doncs. La beguda,

/ vVWA. J
veieu, ja esl&rETes'atfiii enraonaíw..En això els francesos ens donen no¬

ranta a aha acabar a cent, i encara ens guanyen. No, no en digueu mal,
del Pernod, ni de la fine, ni de 1'Armagnac, ni del marc, ni de la
Chartreuse verda, ni del Calva, perquè renyiríem! Ni dels vins tam¬

poc, perquè abans de parlar vull que tasteu el Châteaumeuf du Pape i
el Pouilly que tenen a un bistro'" d'ací a la vora. Suposo que no us

farà res de venir a dinar amb mi, oi?
- Molt content, al. contrari! - S'aixecaren i van sortir al car¬

rer^-, Sobretot, perquè això deu formar part de la cura de desintoxi¬

cació que seguiré sota les vostres indicacions.—

Al seu costat, Bernat Soler balandre java la seva gran còppora,
que l'abric de pèl de camell feia més enorme. Guaitava descaradament
amb mirades expertes, les dones que passaven. Les detallava de cap a

peus, amb un somriure d'admiració que molt sovint trobava un reflexe

en els llavis de la dona que passava.
- ¿Heu vist quines cames tan raçades? ¿I quina cara tan expres¬

siva, una mica fatigada, però amb aquells llavis gruixuts i els ulls
brillants? Ai, amic meu, les dones! Què n'estaríem de fumuts, si no
fossin elles! - Es repensà una mica^-.O, potser, què n'estaríem de
bé, sense elles! De totes maneres, no us en oblideu, perquè és impor¬
tant i això forma part de la meva recepta infal·lible contra el ar¬

fard* tan especial que nosaltres en diem enyorança. Serviu-vos de les

dones, si pot ser, a dosis massisses, amb molta varietat i poca in-
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tensitat. A propòsit; Jque potser sou casat?
_ , . . c&n.

- So", per ara sóc solter i sense compromis, diuen. ¿Que és
un obstacle, això, per a l'èxit dèl tractament?

- I ara! L'estat de solteria és l'idéal. Només hi lia el perill,

si no aneu ben preparat contra el sentiment, que podeu quedar-vos

enganxat en les primeres llagrimetes una mica ben imitades o que us
prengueu seriosament, el cliéri^ d'una *fcoule* que sap la seva

obligació. Si sou casât, ja porteu la vacuna contra aquests inconve¬
nients i teniu l'obligació de saber el pa que s lli dóna,. Perb també
un esgarriament us pot sortir més car i dur-vos més malsdecap. No,
vés no sou de la mena dels que rellisquen en uns plors negres de rim¬

mel. Pieu-vos de les meves receptes, que sén provades.—
El sopar, almenys , era de confiança, constatava al cap d'mía !

hora Francesc Vilà, en aquell recé baix de sostre, assetjat per una

mestressa amatent a satisfer els clients més gurmets. El Pouilly llie.

gava perfectament amb les ostres, fresc i daurat com era. El Ch&teau-
neuf-du-Pape era una altra cosa molt diferent, vermell i espès, amb
una íntima caliaitat, sobre la qual Bernat Soler sabia teoritzar
llargament. La truita de bolets, era saborosa; 1'entrecote sortia
perfecta i la salsa que l'acompanyava es beneficiava de tots els se¬

gles de cultura francesa. L'amanida, el formatge, la tarta ben regar¬
da amb rom i cremada amb força sucre, el cafè i els licors, tot en¬

trava també en aquella tradició que el pintor evocava complagut.
- Ja veureu, França és el pais de la mesura, de l'harmonia de

les proporcions, del sentit precís de les barreges . Aneu detallant
aquesta ciutat i hi trobareu totes les aportacions i totes les in-
fluàcies, no solament de tota la França, sinó de tot Europa i de tot
el món. Ara, que París ho assimila tot amb tanta gràcia, ho sap pair
tot tan bé i ler-se'n carn de la seva carn, o pedra de les seves pe¬

dres, que no veieu la part exòtica o la innovació detonant, xoses ja
dintre l'espiritualitat complexa de París, com no heu sabut distin¬
gir les espècies orientals o americanes en la salsa que ens han ser¬
vit. Saber barrejar bé, vet aquí la gràcia, el secret de la cultura,
la civilització francesa. I saber que els que et poden dur alguna

cosa nova, fes trobaran bé, ací, i s'hi quedaran. I^això, malgrat l'enyo¬
rament. A París hi ha hagut moment que hi havia més pintors catalans

que a Barcelona. I tots bons. Perquè, aixè sí, Catalunya és un pals
que dóna, per regla general, bons poetes i bons pintors. Els pri¬
mers no són exportables, i és llàstima. Els segons sí, i ells matei¬
xos es treballen la fama i, de passada, la fon derivar damunt el
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on han nascut. ¿Ja sabeu que Picasso segueix estant convençut que, per

damunt de tot, m és català? I aixé que nosaltres, a Barcelona, no

l'hem tractat gens bé. Un d_ia us portaré a casa seva. Us agradarà-de
conèixer-lo. ¿No us sembla que, en general, no ens els mereixem gaire,
els artistes que ta^nim?—

Tornapen a trobar-se, al carrer.
- Bé, ara em permetreu que us orienti per a la segona part del

pla de desintoxicació, com us he orientat, prou bé em penso, n?
a la beguda. ¿Voleu anar a peu, o agafem un taxi?

X Àr < *

A les quatre de la matinada, en el gran taller de Soler, Francesc
Vilà es convencia una altra vegada que el seu temperament no el cridava
a la vida alegra. Es meravellava novament que, malgrat els seus sincers

esforços i l'evident bona voluntat d'aquella rosseta enjogassada i afec¬

tuosa, que era audaç quan calia i passiva si el moment ho demanava, el
remei preconitzat pel seu amic - i posat en execució pel propi pintor

amb intensitat i varietat, segons la seva formula - no era suficient

per a fer-li oblidar els seus enyors i les seves preocupacions . Arrau-

licL_a al seu costat, amb un rondineig de gata satisfeta, la rosseta es

cregué obligada a preguntar-li:
- A quoi pennes-tu, mon chéri? Tu n'es pas Heureux avec moi?-

Ba besà sense gaire convicció. Era més curt que no intentar d'ex-

plicar-li, I, fet i fet, en francès tampoc no sabria sortir-se'n.

X. UN DIUMENGE I) 'ABE II

SICINIUS.- Ho?/ now, my masters, have you chose
this man?

I CITIZEN.- He has our voices, sir.
BRUTUS. - Y/e pray the gods he may deserve your

love.
SHAKESPEARE - Coriolanus.

- Són dos cents trenta-quatre candidats, per a cinquanta llocs.
- I tu un dels dos cents trenta-quatre. Com que no et presentes pel

meu districte i el meu vot no et pot servir per res, no deurà fer-te
res que voti la candidatura que em vingui més de gust.

(X)
- Ara t'hauria d'engegar un discurset per demostrar-te que els com¬

panys que presenta l'Esquerra Republicana i Socialista pel districte



- 195 -

sisè, són la nata i flor del catalanisme i de l'honestedat administrati¬
va, perquè amb tu no n'ni aeu naver prou que et parli dels herois de

Jaca, cL-el procès de Prats de Molló i de la. República, que nosaltres

portarem i que ha d'alliberar Catalunya. Tu ets capaç de voler tram¬

vies municipalitzats, urbanitzacions models i hospitals gegants. Ets
un egoísta!1"*

Se senti la seva rialla al capdavall del i'il.
- ¿D'on telefones? de Gasa teva?
- I ara! Pa vuit dies que només lli vaig d^ues o tres hores per ¿dor¬

mir, i gràcies. Porto setanta/-tres discursos, vint a ciutat i els al¬
tres escampats com a grana beneïda per tot Catalunya, ho he perdut la

veu,per un,veritable miracle.
- ¿I Claudima^ com s'ho pren? ¿li fa gaire il·lusió que siguis re¬

gidor?
- l'aquella manera. Em penso que està segura que aniré al pot. I

els seus pares 1'atabalen criticant-me. Eo sé pas quan en sortirem!
- la República ho adobarà tot.
- Te'n fums, tu també? Jo sí que n'estic, de segur: la República

ens ha de dur a tots la felicitat.—

Xavier anava a contestar que ell ja la tenia, lonà un cop d'ull
afectuós a la seva dona, que estava atrafegada duent l'esmorzar en

una tauleta amb rodeSj i li song-rigué. Va contestar a Joan:
- Tant de bo! Que els electors t'escoltin. ^Què, quan se sabran

els resultats?

- Cap a les set començaran a arribar. Jo seré al secretariat del

carrer del Duc de la Victòria. Vina, si vols. Carme també pot venir-hi.

Bé, que almenys no se t'acudf^ara^ de votar la Lliga!
- lío pateixis. Molta sort, i.fins al vespre.—
Pen^à el telèfon. La seva muller posava la xocolata a les tasses i

untava de mantega les torrades. Xavier s'assegué al seu davant.
- El teu cosí està segur de sortir regidor. Tindrem influència a

1 'Ajuntament. ¿pC'esmorzar de pressa, per anar a votar. Es la pri¬

mera vegada i, francament, em fa il·lusió.
- No deu ser a tu sol. Diu que hi ha tantes cues als col·legis.

Això de tirar un paperet en una urna de vicíre, deu ser molt bonic.
- ÍQui sap què en sortirà, d'aquesta urna?
- A tu, què et sembla? Qui guanyarà?
- Si has de fer cas dels interessats, tots els partits. A mi em

fa por que, amb tantes candidatures republicanes, els vots no es di¬
videixin massa i que les dretes, de retop, eh guanyin. Depèn dels dis-
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trietes.'— irxntEsx

Ko volia insistir massa en detalls que sabia que, en general,
avorrien la seva dona. En canvi, ell no podia estar-se de sentir una

- QŒtfi, haver-nos de veure altra®veaada-a aétudii
certa excitació. Tenia ganes de sortir de casa per veure 1'ambient del

i

carrer, per copsar aquell moviment ja un xic oblidat del poble que ex¬

pressa la seva voluntat amb un paperet plegat en quatre. Un ¿aperet en
una urna de vidre! Només això; però això ja comportava la sensació,
al cap d^e vuit anys, que ja no eres més un súbdit d'un estat que no

aw

necessita per res l'aprovació dels seus administrats, sinó el ciutadà
d'un poble que es dóna el govern que vol.

A més, aquelles eleccions municipals eren l'entrada, a la vida pú¬
blica d e la seva, generació. En les llistes dels candidats - dels d03-
cents trenta-quatre eandicCats que li havia dit Portabella- hi havia,
a més del seu amic, cL/altres companys i coneguts, xicots que havia
trobat a la Universitat o al Clínic, ooaaogsrôB de la penya de l'Ateneu,
àdhuc un veí à^>e la seva escala. Tots esc^ampats per les diverses can¬

didatures i divicLxLts en cledes hostils i vociférants, La unitat impo¬
sada per la Dictadura, que ajuntava tothom sota un mateix sostre i oblj
gava a compartir sentimentalment tots els impulsos de revolta contra
1'autócrata, ara s'havia desfet. Cadascú s'havia classificat segons els
seus gustos i els seus temperaments; d_e vegades, segons les ambicions
i tot. A Xavier, que era un home essencialment sociable i que no es

complacía gens en la. lluita - a l'inrevés de Portabella -^aquesta di¬
visió dels parers li feia sm. mal,com si fos una penosa dissensió fami¬
liar. A casa seva no havia sentit mai que els seus pares discutissin:
una tal contingència semblava fora de tota possibilitat, la febre del
període electoral, els cartells rabiosos de text i de color per les
cantonades, les caricatures sagnants i els discursos enc^esos^li sem¬
blaven tan fora d~e lloc com una violenta oposició de parers en un

matrimoni ben avingut.

Afortunadament, entre el panorama de cares que li oferien els re¬

partidors de Cv^andidatures de la porta del col.legi, no hi havia cap
_ la i\úo¡4> ei/* _

conegut, com tampoc n'«sa,ccrap ègfrhs noms que figuraven a les diverses
llistes en lluita en el seu cLàstricte. Podia fer la seva tria pres¬
cindint de la personalitat dels c^andidats, i jâ la tenia feta, perquè
a la cartera, al costat de la cèdula, i amb el número de la llista e-
l^ectoral ben apuntat, duia ja plegada l^a papereta que havia de tirar
a l'urna. Vot secret - però que no era cap/ misteri — *La Publicitat*,
plegada a la butxaca^amb glxtftx la capçalera ben visible, no escapava
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pas a la sagacitat d'interventors i apoderats que registraven tota

mena de detalls, anotaven la lleugera diferència de to del paper de

cada candidatura i seguien per endavant la proporció dels vots.
- É^emïü sY[fra-■^odai, haver-nos de veure altra vegada a estudií

Ja ni em recordo com es fa, això de votar - plaguejava un home de mit¬

ja edat, gras i vermell sota la gorra d'alpaca negrar^En'traven en el

local, br^ut i sense ventilació, amb els bancs, plens de taques, enre-
tirats a un recó, i una taula llarga al fons, amb l'urna al damunt.
El president ^Testava dret, exercint les seves funcions amb un aire

las de resignació. .Als seus costats, els adjunts escrivien els noms

i consultaven les llimes dels votants. A banda i banda, en taules

d'estudi, els interventor s'ajudaven en la recerca dels noms estranys
i de vegades discutien amb violència sobre la validesa d'un document

d'identitat, l'escena era presidida per un Sant Crist i el retnat

d'Alfons XIII, en unirforme militar.
- Xavier Forcada i Martí. IMmero 23^a la llista de rectificacions

del cens.

- Xavier Forcada i Martí.—

Dotze mans alhora feien passar els fulls de les llistes. Un inter¬

ventor volgué assegurar-se bé.
- ¿Quins documents porta?

-"La cèdula personal.

- ¿lío en té cap més, de millor?
i- .mil -lii, . - ' u;rA >. v.- dinar la seva

- Si, home: el carnet de metge, l'exhibí, una mica vexat.
- Xavier Forçada i Martí, vota,»- anuncià l'adjunt de la dreta.
- Vota»- confirmà el president, introduint a la caixa de vidre,

ja ben plena, el paperet doblegat que li donava Xavier.
Va sortir al carrer. Ja estava.¿Era allò, aquella cosa tan senzü

lla? ¿Era aquella,la més alta prerrogativa de la dignitat de ciutadà?
Veié el seu paperet plegat en quatre, al costat dels altres centenars

que ja hi havia a l'urna, submergit després entre els milers de tot el

seu districte i de la ciutat. ^^)oc? força, un home soli Que j&oc po¬
dia influir en la marxa dels destins d'un poble!

Anà a fer un parell de visites i pujà aDans de dinar al pis dels
seus pares, com cada diumenge, laura li preguntà:

- Què? Ja has votat? Per qui ho has fet?
- El vot és individual, secret i intransferible, que no M saps?

No puc dir-t'ho.
- ïant se me'n &>óna. Diu que en Portabella[es present^ també.

Sortirà?
- Com vols aue ho sàpiga, jo? „
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- Ui! que pbífcàe reservat! Si un dia votem les dones, tots els
candidats hauran de preocupar-se del físic, o almenys de fer-se uns

retrats ben afavorits. Si el t^eu amic pogués refiar-se dels vots fe¬

menins, aquesta vegada, ja pots tenir per segur que sortiria elegit.-
Passeig de Gràcia amunt, se'n va anar cap" a la Diagonal. Í-Iavien

quedat anib Carme que es trobarien a missa de quarts de dues, als Car¬
melites. La més tardana de Barcelona. El passeig Malawi ple de gent

que prenia el sol. A ^ora de l'església, un grup espès de minyons
havia renunciat a entrar al recinte i seguien la missa a l'aire lliu¬

re, agenollant-se d'esma-, i tgnt guaitant les noies que passaven per

la Diagonal. Amb una mica dè tenacitat, Javier pogué introduir-se en

aquella màssa atapeïda de fidels. Seguí la cerimònia amb ulls dis¬
trets, fins que pogué trobar la seva dona, en un recé de la vora d'u¬
na pilastra.

A la sortida s 'ajuntaven amb la mateixa efusié que si s'hagues¬
sin separat feia vint anys. Eo es donaven gens de vergonya de llurs

extrems. Agafats del braç, se n'anaren a casa dels Arnau, on cada diu¬
menge dinaven. A la tarda, també, com cada diumenge, anirien al cine¬
ma. La mare de Carme els acompanyaria i el senyor Arnau, després d'en
cendre un havà, se n'aniria cap a l'Eqttestre, on es lliurava a dis¬
crets plaers que oscil·laven entre el tresillo, els escacs i el pò- 1
quer.

- On anirem, avui? - preguntà Xavier, després del dinar. La seva.

muller era l'encarregada de la tria dels" programes, després d'una

detinguda consulta á la pàgina dféspectacles.
- M'ha semblat que el millor seria el del Catalunya-. Això de

^Sevilla de mis amores del Ramon Novarro, i «Bu hoohe de bodas\ em

penso que no et farien feliç: totes dues sén cantades i parlades en

espanyol. Oi que no? Això de **1980*, en canvi, deu ser una cosa per

l'estil de les novel·les de Wells, però a tall d'opereta. Diu que és ;

divertit.—

A la senyora Arnau li hauria agradat més, precisament, de veu¬

re el film de Novarro o el de Imperio Argentina. La ràdio n'havia
rtyr ;-*'• •. -t tK. Vivir--. K'O V. P- fiÀ A - *?- *1 *7 r-i'"* --

'donat bocins musicals que li havien semblat molt mengívols. Però va

callar-se l'opinié. S'havia forjat una idea molt enlairada dels seus

deures de sogra i sabia que el primer de tots era no destorbar mai
els plans de la parellaJni forçar-los els gustos. Després, al Làmi¬
na i al Coliseum ja hi podia anar uña tarda d'entre setmana, tota

sola, si no podia convèncer el seu marit que l'hi dugués a la nit.
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- ¿Heu anat a veure la darrera pel·lícula d'en Chariot? - va pre¬

guntar»
- si. Vàrem amar-hi el dimecres, I tu, l'has vista,?
- Dijous m'hi va dur el teu pare. Gaire'bé va fer-me plorar, en

lloc d e riure. Mira tu que sortir ara amo pel·lícules sentimentals,

aquell Chariot I
- Ui! no en vas poc d'endarrerida! ¿lío saps que fa anys que els sa¬

vis han descobert que Chaplin és un gran artista del patètic i que les
seves pirustes només son la manera de dissimular la melangia que as '1

menja per dintre, lío és aix&, Xavier?
- Bé ho diuen. I tant amb *11 noi*, com amb ¿El Circ*, com ara

amb "les Plums de la ciutat*, fins amb *Pa. fal·lera de 1 for1*, sembla

que vulgui fer quedar bépls seus apologistes i teoritsants. Sobretot
amb els finals m- confirmava el seu marit.

El ch-octor Forcada havia conservat intacta la seva devocié pel

cinema. Els seus estudis, la llarga estada a París, el casament, no

havien pas alterat aquell entusiasme dels seus quinze anys, P'evolu¬
ció de l'art mut, que ara s'havia tornat tan garlaire i cantador, era

present sempre a la seva memòria, i podià recónstituir-ne, amb títols
i noms d'artistes i de directors, les fitxes essencials,' En aiaò,
com en tantes altres coses, Carme li havia estat un perfecte cúmpleme*»

- ¿Què vols que sàpiga, una noia de la"meva edat, si no coneix
els artistes de cinema i no ¿to recorda les millors pel·lícules

que ha vist ? - deia sovint la muller, com si s'excusés.
El senyor Arnau, assegut á la galeria coberta, acabava de llegir

*Pa Vanguardia# i an,a s'endinsava en *Pa "Veu*, Els diumenges al

mati només li deixaven temps per a una breu títols, i
el borsista es reservava per a després de dinar el repàs complet dels

diaris,

- lío d^eu dir-ne res, la ràdio, de les eleccions, veritat? -

preguntà, d^,e sobte, al/seu gendre,
* I

- Iío ho séj em pensó que no. No podria dir res. Es massa aviat,"
Va engegar l'altaveu. Iío, cUonaven un partit de futbol. A l'al¬

tra Esisdgáxx emissora, una Òpera en discos feia trontollar la caixa

de l'aparell,
- ¿Qui creus que guanyarà, tu? Els republicans o els altres?^

Jo, et seré franc, he votat la Pliga. Em mereixen més confLaLança,
Tota la vida els he votat, i sempre m'he avesat a cmhsiderar-los com

els meus. Els joves, áxsx és clar,,.;;
Féu un ample gest que significava que entre els joves comprenia
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el seu gendre i que reconeixia que totes les fantasies els eren tole-
ràâès©eïa al capdamunt de la Rambla. A un balcó del damunt del Bar

- A darrera hora, veig que en Joan Por tabella també ha anat en

candidatura. Es capaç de sortir... Si el seu pare aixequés el cap!
Prou enrabiat que dèu estar el seu germà, de totes maneres. Quin mi¬
niero està fet, aquest noi!

- No en diguis mal, papà, que en Xavier ffa l'estima molt,i jo
també. I tu saps de sobres qUe és molt bon xicot i que té molt de
tale&fc.tant en tant sortien, aplaudiments d'entre els espectadors, ár

a>

- Si, però no ha guanyat encara, per viure. I després, republicà
o

i d'esquerra, què vols que et digui ho trobo massa fort.—
No es. volia embrancar en una dlscussié amb la seva filla, oue

çfiíte'fc
acnie, una dialèctica, segura i no es deixava dominar quan es creia te¬
nir raó. Després, el gendre també era.republicà, és clar. S'estimà
més alçar-se i dir:

- Bé, nois, ja ho sentirem a,dir aquest vespre, qui ha guanyat.
Jo me'n vaig^al Cercle.

» jr~ . v **

La pel·lícula resultà més intranscendent del que esperaven. Els
homes del 198o se n'anaven a Mart, 011 les noies feien números de re¬

vista i hi havia dobles de cada ésser, els uns bons i els altres do- J
lents. La senyora Arnau gosà declarar, segura del seu triomf, en sor¬

tir;

- No sé, però em penso que *Su noche de bodas* ens hauria agradat
més. Almenys ho hauríem entès.—

La tornaren a casa seva en taxi.
¿JvuLK5 t üu 9W& v/kiVw*3C-Í.J. •*. i y vclciV vi1 duCL- Jw J,cv du* .«n JLí~X
- No us volíeu comprar un cotxet ? - preguntà la mare de Carme,

quan el vehicle emprengué Passeig de Gràcia amunt. Era un detall que
3.a preocupava molt. Li semblava el coronament magnífic del gran ca¬
sament que havia fet la seva filla. Així» i, ós clar, un o dos fills.

- Sí, n'hem parlat, però passa que pel meu ofici em fan més ser- •

vei els iaxis^i sobretot ara que van tan barats. Un cotxe propi no em
seria cap estalvi. Més endavant, potser...

- Més endavant* - repetí, segura, Carme.
Un cop hagué baixat la senyora Arnau, Xavier es tombà cap a la

seva muller.

- ¿Vols que anem a la Rambla, a veure si se ^¿àx&L:ëMutrEsnx±a±£c:
de les eleccions? Són les nou, gairebé, i suposo que Ja se sabran
molts resultats.

- Com tu vulguis. Anem-hi,
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Donà les ordres al xofer. Al xamfrà de Pelai, baixaren. Una gentada

s'atapeïa al capdamunt de la Rambla. A un baled del damunt del Bar

Canaletes hi havia una gran pissarra. Deia:
p*t IJTjJSÎl /.li C, r-f'f «.'•I Û «ÚSI W TYV*\ *V> 1 - 4 _ *7 J, » >f-i> M

<<G R A N T R I 0 M P DE l'E S Q ü E R H A A BARCELONÍ
¿ j Q.1 ©arrex ^.ojl 3u.c CIÊ jjjf-Q, Vxcoôxxs-# Es

4i^. ELS R E P UB L I C A N S GUANYEN A TOT CATALUNYA,-
— - a * ' ** * C?

& 1* ~ —

ÎZ> MAJŒHIÉé REPUBLIC A H ES A RABRID I A VALENCIA#
\H Saoswwi fent irita.

De tant en tant sortien aplaudiments d'entre els espectadors, i
al balcó apareixia una altra xifra triomfal. Xavier i Carme, agafats
del braç, miraven enlaire i sentien els comentaris de la gent.

- Quj,na victòria, el partit d'en Macià!
- I això que els d'Acció Catalana no en varen voler saber resJ
- Diu que la ^Lligueta* no treu ni un regidor.
- I els radicals? , .

. tro-
- Oh, aquests síï Ja veureu, al districte T/ sol, en Roure hi té

més venedors de la Boqueria que votants hi hagi al cens.

- Bé, i ara quò faran els republicans?
- Digues ¿i el Llapissera, quò farà? Aquest sí que té la pell

en remull, a hores d'ara.—
Una veu estrident sortí de la multitud:

- Visca Macià!

Tothom corejà amb fervor el crit.
- Visca la República! Visca Galan i Garcia Hernández!
- Visca Catalunya lliure!—

Els crits ■tó succeïen i revelaven 1a. joia i l'excitació de la

gent. Xavier pensà en la seva sensació quan sortia d'e votar. El seu

vot es veia que sí, que havia estat nul. Però tota aquella gent ili.
fusionada, que cridava i aplaudia, tenia la sensació que la seva vo¬

luntat sobirana, expressada, aquell matí en un paperet, havia esdevin¬

gut la llei i la voluntat de tothom. Hi havia en aquell entusiasme la

joia instintiva que segueix tota.renunciacifi de la personalitat per 4/

fondre's en l'esperit col·lectiu. Tots aquells ciutadans sentien que

ara esdevenien, plenament, poble.
- ¿Per quin d istriete anava, en Joan? Deu haver sortit, no? -

preguntà Carme.
- Pel vuitò. Gràcia. Em penso que sí. Ho preguntaré.—

S'adreçà al que semblava més ben informat de tots els que els
voltaven.

- ¿Que sap si ha guanyat 1'Esquerrana! districte VIII*?
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- AI vuitè? Es clar, que sí! A tot arreu, lia guanyat! Menys al

quart, no cal dir-lio: és el barri dels senyors,

- Gràcies. Es veu que sí, que deu haver sortit, el teu cosí. Vols

que l'anem a felicitar? Aquest matí m'ha dit que el trobaríem al des¬

patx del partit, al carrer del Duc de la Victòria. Es aquí mateix.
- Anem-hi,—

earme s'havia encomanat 1'entusiasme ambient. Es sentia estranya¬
ment excitada, com aquells ramats de gent que passaven fent crits,
cantant *Els Segadors1* i *La Marsellesa1» sense saber-ne la lletra, a-

plaudint i xiulant, plens d'una joia pueril.

A la Rambla., la gentada anava augmentant. ïrencaren pel carrer de

la Canuda^ que no havia alterat la seva penombrosa calma. Més avall de

1'Ateneu, un palau sense grandesa marcava la cantonada del carrer del

Duc de la Victòria. A mig carrer, una gran bandera catalana penjava
d'un balcó üe principal. Tot d'automòbils estaven deturats a les vo¬

res del carrer. Un grup de persones feia comentaris en plena ramblia.

Els costà molt de pujar l'escala. La gent anava amunt i avMLl i

s'empenyia pels passadissos i els replans. Moltes cares traîen la fa¬

tiga, però en totes hi havia una gran satisfacció. Alguns s'abraçaven,
amb grans cops a l'espatlla, ffarfc ü pis era un formigueig incoherent.
Tothom cridava i reia i donava ordres que ningú no executava.

-$Que és per aquí^ en Joan Portabella? - preguntà Xavier a una

noia que mirava de passar en net uns resultats de districte.

Sense aixecar els ulls, la noia féu un vague signe cap a l'inte¬
rior. Miraren d'esquitllar-s 'hi. En una. gran peça nua de mobles i en¬

vaïda d e gent, pogueren endevinar la figura de Joan, que es destacava
de les altres, i sentiren el baríton càl.lid de la seva veu.

-... Ens deien que no parlàvem de programes municipals, ni de

qüestions administratives. ¿Quina importància tenen, avui, les qües¬
tions administratives? El poble ho ha comprès. Ara no es tractava d'è-
legir uns regidors per anar a barallar-se amb els escombi'àaires, sinó
uns homes que fessin la:revolució. El poble havia de triar entre la

República i la Monarquia, i la tria ha estat feta...-—
Xavier havia aconseguit d'arribar fins al seu amic i l'estirava

pel braç.
- Hola, forçada! M'agrada que hagis vingut! ¿No t'he dit aquest

mati que guanyaríem? Doncs^, ja està!
l'abraçava amb força. Yeié Carme un xic enllà i se n'hi anà, ray-

diant:

- Cosine ta, cLes d'avui tens un r^egidor a la família. Si vols
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cue e*fc posi un urbà a l'escala, per vigilar que els veïns no facin
massa, soroll i destorbin el teu preciós marit quan treballa, només
has de dir-m ho. Abraça'm, dona, que sóc una autoritat!

- l'enhorabona, noi! ¿Ja ho sap, la tia, que lias estat elegit? I
la Claudina? «

Centra.Universitari9 Ha» passat anvg, i iv-Wiifica semblava nue s'ha-
-À la mamà no he tingut temps de dir-3?®hé-* À la Claudina li he te¬

lefonat, i mas com que no s'hi ha posat ella, perquè, com sempre "no
era a casa", he deixat l'encàrrec que li comuniquessin la noticia lj
w-tmy de passada, que d'aqui a uns quants dies pesstssiàsi a visitar-los.

- Aquest mati t'iio he dit per telèfon, i te m'has enfadat: la Re¬
pública ho adobarà tot# - recordà Xavier.

- La República! Encara no la tenim! Ara hem de guanyar-la, hem de
fer-la venir, perquè el poble la vol i fflha de tenir^en aviat.—.Féu
una pausat,Quin greu em sap que en Francesc no estigui amb nosaltres,
un dia com aquest! Ell hi tenia molt més dret que jo, a triomfar!

- Qui sap! Potser si hagués estat ací, hauria estat in dels can¬
didats derrotats.

- Ca! Hauria estat amb nosaltres, home! 0 bé, si hagués estat ací
tots plegats hauríem anat uniis , i la victòria encara hauria estat mé3
completa. Quin dia per Catalunya,! —'

Al carrer esclataven nous aplaudiments. Pujaven, amb grans difi¬

cultats, Francesc Macià, Lluís Companys, Jaume Aiguader, Gassol, Casa/-
noves, voltats d'altres ^aes ^el Partit vencedor. Joan es llançava a
abraçar-los, a estrènydÜBw la mà, radiant, a inundar-los de felicitar-
cions.

- Guanyem a tot Barcelona, fora del cinquè, la Barceloneta i el
/

quart. I a la resta de Catalunya, tota la gent ens seguirà. Es la nos¬
tra hora! L'hora de les Esquerres!—

Macià somreia, espurnejants els ulls, alt i afinat dintre la lí¬
nia impecable del seu vestit gris.

- Sí, és la nostra hora. Hem de saber-la aprofitar. No podem de¬
fraudar el poble. No el defraudarem!

* it * * *

Mitja hora més tard, Xavier i Carme tornaven a ésser al carrer.
Ara els acompanyava Joan, que s'navia escapolit de les abraçades dels
entusiastes més o menys coneguts.

- Iíem d'anar-ho a celebrar* Que ja heu sopat?
- No encara, i la minyona

carro.

deu peitoar que ens ha aixafat un
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Joan exultava. L'ennuegaven els records i les esperances xarbotaven
dintre el seu esperit.

-¿No t'ho ha explicat mai, el teu home, que quan érem *nanos« vo¬
líem conquerir Barcelona? Sobretot a en Vilà i a mi, la política ens
tenia fascinats. recordes, ¿faquelles sessions tuniultuoses del
Centre Universitari? Han passat anys, i lajpolitica semblava que s'ha»-

' üwo prou^ieines si ha pensa¿ un moment1 en la promesa* |rpmés nar¬
gués mort per sempre. Ara, de cop, ja hi tornem a estar ficats, i jo
de cap, mentre Prancesc està lluny d e nosaltres també a causa de la

' 5 'M, ^^ waí, ire- * 33 y vOXX u CL "LOT*. T"'< r '

política.
- Tu, almenys, ja has començat la teva obra de conquista. Vilà deurà

venir ben aviat i t'ajudarà a realitzar-la,
- Ja el necessitarem, ja. Quina, feinada se'ns presenta! ¿Us en

feu càrrec? Ja heu sentit què deia l'Avi: ho podem defraudar el poble.
No podem defraudar Catalunya. Demà posaré un telegrama a franc esc £i
dientjpli que vingui. Ara rai, què li pot passar? Després de les gaire¬
bé absolucions d'Alcalà Zamora i els altres del Comité Executiu, ¿qui
voleu que gosi çondemnar-lo? I ell ha estat un dels que més ha fet
per aquest triomf d'avui. ¿Ja sabeu que a tot Barcelona els obrers
s'han abocat a votar a favor nostre? Si hem guanyat, ha estat pels
vots dels treballadors, que han fet la balançada. Vilà ha estat un
dels homes que ho havia vist més clar, aixb. Es potser el que més ha
treballat per a obtenir aquest apropament dels republicans i els tre¬
balladors de Catalunya. I, aquesta vegada, 1'apropament s'ha fet sota
la bandera del catalanisme, i'ixeu-vos—hi»—

A mitja nit es separaren. Joan encara tornà cap a. la secretaria
del Duc de la Victària. Là parella se n'anava cap a casa. En el taxi

que els hi duia, per les rondes il·luminades i plenes de gent que en¬
trava i sortia de cinemes i balls populars, Carme s'arraulí a la vora

del seu marit, en un gest instintiu, mig sensual^ i mig d'infant que
cerca la proteccié d'un cos més fort. Xavier li passà el braç per la
cintura i l'estrenyé contra seu.

- Xavier.

- Digues. /
- Un dia vaig dir-te que havies d-'éoaer ambiciós, que no havies

de renunciar a res. recordes?
- Ja ho crec! Era aquell dia que vàrem anar junts a veure el pis,

abans de casar-nos.

- EI Îequivocava. Lo voldria pas que fossin ambiciós com ho és ell.
L'home rigué»C-Per què? Tens por que em presenti a les elec¬

cions vinents? Per a aquestes ja ^e'fet tard.
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- lío ho sé. No sé res. Només estic segura que si tu tenies aquesta

ambicié; et separaries molt de mi, et perdria molt. La política es veu

que és una amant molt exigent. I jo no vull que tu en tinguis cap, d'a¬
mant. Ja em tens a mi.-- r *

Xavier la hesà|amo tendresa.^ No temis. No et deiâaré mai per res.
OJ

- ¿No has vist, tota l'estona? No es recordava per res de la seva

mare. Amo prou l'eines si na pensat un moment en la promesa. Només par¬
lant de la üÉjpública, de la revolució, de la política!

- ¿I no tro oes admirable, aquest entusiasme, aquest oblit d'un ma-

teix, per anar darrera un ideal?
- No. Potser tens raó. Però les dones som egoistes i no volem com¬

partir els homes. Mai no els podem tenir del tot, ja ho sé, ni en temps
normal. No,- no protestis... Si us agafa aquesta febre de la política,
¿com vols que ens sigui possible de cohservar-vos? —

El cotxe tombava pel carrer d'Urgell. Carme s'arraulí encara més a

prop del seu marit.

- Promet-me que no tindràs aquesta ambicié, que no et deixaràs mai
endur per la política! Deixa que la facin els altres... Tu, amb la te¬
va feina; ja en tens prou. I ara més, perquè em sembla, em sembla, que
aviat serem més a la colla,...""

El taxi s'aturava al davant de l'escala. Xavier, ocupat cobrint de
besos la cara de la seva dona, ni se n'adonà.

I=î==â===-2=-=i=i IJOjLl
Le jour de feloire est arrivé.

ROUGET DE LISLE - La Marseillaise'.
Joan obrí els ulls d'esma. La claror del sol que travessava els

porticons i les persianes del baleé els hi féu tornar a tancar. A les

remotes profunditats del pis es sentia una remor de converses i de fei-

neig. Del carrer pujaven, com sempre, els cops de clàxon dels cotxes i

camions, el trontollar de les caixes de teixits del magatzem de dues es¬

cales més enllà, la trepidacié distant dels tramvies del Passeig de
Gràcia. Pujava també una jalor esponjosa i calenta, que per a Joan era

un dels senyals característics de Ta ciutat i de la casa on vivia: l'o¬

lor/ de les ênsaîmades que feien al forn de la cantonada. Devia ^ser
molt tard. Emperesit, mirà per damunt del coixí, sense aixecar el cap,
l'esfera del rellotge de la tauleta de nit. Les dotze i minuts.
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igg .sentia, capolat, feixuc de cap i de cages., amb la boca resseca,
com si hagués passat una nit de disbauxa, la memòria li vingué de cop:

i'/ -AJL-h
era regidor de Barcelona i el dia abans (havien etotarfe les eleccions. ïo-
tes les emocions de la diada, les abraçades, els crits, les prometences
abrandades, i després els conciliàbuls precipitats amb els companys,

els plans d'acció, les inquietuds, tot li tornà al pensament. Se n'ha¬
via anat al llit a les quatre de la matinada, després de rematar, amb
una interminable conversa amb Ricard Fornells, les discussions del dia.

El lloctinent de Vilà s'havia trobat, pel joc de les aliances electo¬

rals, company de candidatura en el mateix districte. Aliats, havien
triomfat |^©ga4s, i això sol ja havia desfet moltes fredors i descon¬
fiances que els separaven. L'enginyer s'havia deixat seduir una mica
per la fugà de l'amic de Francesc, i havia compartit amb aquell minyé
arrauxat, ple d'entusiasmes verbals, l'emocié d'aquell moment, ple de
possibilitats, en què havien conegut la voluntat del poble i havien de
fer-se'n els executors. Cadascú havia dit els 3eus dubtes i les seves

esperances. Encara que parlessin un llengua.,tge diferent, aquella vegad
s'havien entès bé. Fornells havia dit? . . _

vj¡~ «n
- Hauré de dimitir el càrrec de la Societat, si 'íJlRyr regi¬

dor. Seria incompatible, perquè nosaltres treballem molt sovint en o-

bres municipals. Us heag d'ésser franc: no hi havia pensat, ehcara.
- Què fareu, doncs?
- Ja deuré -fcrobar alguna altra feina. Això rai, no em fa por ni

m'encaparra,, per ara.
- En Vilà deurà venir aviat. Ens fa falta.
- Si,' és un home intel.ligent i actiu. Pot ajudar-nos molt a totsj.
Mentre saltava ddl llit per^rentar-se, Joan es recordava que havi

de posar un telegrama a Francesc, reclamant-lo. Al damunt de la taula
va veure el ^Full Oficial*. L'agafà, amb interès. Les noticies que do¬

nava, malgrat la parsimònia dels comunicats i el desig evident dels re
dactors de no comprometre's, confirmaven la magnitud de la victòria
dels republicans. De cinquanta capitals de província, quarantar-cinc
acusaven una majoria republicana. En moltes grans ciutats, la candida¬
tura de coalició de republicans i socialistes sortia íntegra. El
triomf era total. ïingué una certa vanitat % veure el seu nom amb la,
xifra dels vots aconseguits: 6.453. Més que Fornells i els altres com¬

panys de candidatura, que amb prou feines passaven dels sis mil. Sis
mil quatre cents cinquanta-tres ciutadans que havien volgut demostrar
que tenien confiança en ell. ¿Per què, en ell, precisament? Devia és¬
ser a causa, dels discursos. La seva oratòria, encesa i la seva veu
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havien fet que els electors tinguessin fe en el candidat. 0 potser ni
ell ni els seus discursos tenien res a veure amb el triomf. Ben poca

cosa., si de cas. dl darrera de les mediocres figures dels candidats,
cobrint-iio tot, hi havia el gran prestigi de Macià i de tot el que re¬
presentava. Hi havia la idea de Catalunya, aquelles quatre "barres ver¬

melles sobre un llit daurat que tantes vegades ell havia invocat en

els seus discursos. Hi havia la voluntat d__el poble de canviar d'una

vegada el règim que havia vexat la ciutadania i escarnit les lleis. I
el poble havia triat els homes que li semblaven millor per a aquesta
feina.

Es dufcà, s'afaità i es vestí. La seva mare estava asseguda a la

galeria, prenent el sol amb un llibre als dits, Anà a fer-li un pet<5.
- Bon'd^ia, mamà. Has llegit el diari? - Agitava a la mà el *Eull,
- Sí, ja ho he vist. Es dir, que ets regidor. Està bé. Ara deuràs

tenir un municipal a baix de l'escala, com quan aquell veí de l'altra
casa va sortir pels regionalistes.

- Ho iii havia pensat, francament. ps obligatori, aixO? - Va riu¬
re.»-. A part del guàrdia urbà al peu de l'escala, ^què et sembla, del me"
triornf?

£
- |Què vols que t-íàsi. digui, jo? ¿Ja. són bona gent, tots aquests

que van amb tu? Em penso que criden molt, no creuen gens en Déu i vo¬

len prendre els diners dels rics. Com els lerrouxistes d'abans, vaja.
Almenys el teu germà m'ho ha explicat així. Diu que aquests d'ara són

anaves abans. £Es veritat?molt pitjors que
- Deixa'l dir, en Jaume! Que l'has vist, avui?
- M'ha teleionat. Volia felicitar-te, de totes maneres.

- Deu estar esverat de debò. Que no tingui por, que no li farem
res , a ell.

- e's clar! Què li hauríeu de fer? I ara, et lleves? No deus pas
Voler esmorzar, a aquestes hores?

- Ho. Me'n vaig una estona al diari i tornaré a dinar cap a

quarts de tres.— t

Baixà les esç^-ales de otee en das. El carrer tenia el mateix as¬

pecte que els altres dies. Després de l'agitacié del diumenge, s'havia
calmat dve nou i reprenia el seu ritme habitual. El porter va aconse¬

guir-lo quan ja era xfcmamExrx a la vàravia.
- L'enliorabona, senyoret. Ja ho sabia, jo, que vostè sortiria. Em

va saber greu de no poder-lo votar a vostè mateix, però jo també vaig
votar per l'Esquerra,. Per la República ho faria tot, cregui'm! —
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7a ijÇ)Dnar-li efusivament encaixada, Eo se li havia acudit
mai de pensar que aquell home esborradís que feinejava per l'escala,
vestit sempre amb una llarga "brusa i una gorra de plat, pogués $)|ser
també un dels electors que Contribuirien al triomf de le3 candidatures
revolucionaries •

Agafà, un taxi fins a la redaccié d e <tLa_Bambla*.pJa hi havia es¬

tat la nit passada, planejant articles i informacions del gran esdeve-

nimentt Aquell número d'avui havia á'Aaser sen sacional.
Al pis de la. fíamela Canaletes regnava la febre. Les pissarres del

baleé encara es renovaven, amb noves dades triomfals de les eleccions

de la vigilia,
- ¿Sabeu què ha declarat als periodiè^es^aàk l'Almirall Aznar? - li

preguntà un company#-. Doncs mireu el telegrama,- li ensenjïà el full
de l'agència, retallat i enganxat en una guartilla.^"~^

Qjoan va llegir-hi; "En una sola noche, España se ha acostado mo¬

nárquica y se ha levantado^ republicana. "
- Quin títol hi posareu? - va preguntar#—.Aquest telegrama ha d'ar¬

nar en un lloc destacat.

- I tant» A primera pàgina, requadrat i en negretes. Podríem posar-

hi; "¿Què espera, doncs, per anar-se'n?" ¿Què us sembla?
- Bo! Me'n vaig a fer unes quantes notes sobre les eleccions.

De pressa, eh? De la impremta telefonen demanant original. Avui
hauríem de sortir láJgxxncEEaax ben aviat,—

Sortir ben aviat» Joan somrigué escèpticament i es posà a escriu¬

re. Prou sabia què eren les presses, en els diaris. Tant se valia que

donessis l'original tard com d'hora: el número sortiria a les set, com

sempre. A les set els minyons desembocarien del carrer de la Unié, amb
els diaris humits de tinta sota el braç, cridant i escampant-se entre

la gent de la Rambla, a l'hora-a de plegar els despatxos i les botigues.
En mitja hora tingué enllestit el seu article. Escrivia seguit,

amb una lletra grossa i regular, que traçava grans solcs damunt les

quartilles de paper aspre.
- Aquests administradors! Tots sén iguals! A "ía Publi* també te»e

nen un paper que, al cap de cinc minuts dAescriure-hi, la ploma sembla
una escombra. D'això, ells en diuen estalvi.—

El soroll i les converses dels que el voltaven no el distreia de

la feina. Les paraules li rajaven soles, com si tinguessin el poder pro

pi d'arrenglerar-se, cada mot amb els que li feien costat, els noms amb

els seus qualificatius que els acolorien, els verbs expressius, els

W/V
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adverbis" eloqttënts. L'ofici de periodista li havia mecanitzat l'estil,
però li havia entonat -una major lleugeresa i li havia tret tot encarcar
ment. Joan ho constatà 'de maniera inconscient, però no s'atu¬

rà a modií'icar el seu text ni a esbrinar en què radicava aquella mecani
clasico

zacio ewricdettsfc del seu pensament, en passar al papeit.
- En cursiva, i a plana 3, a dues columnes*- indicà , donant l'arti¬

cle al redactor en cap.

- Ui, ui! Quina- manera de marcar, jove! ¿Perquè sou regidor, us pen
seu que heu de manar-nos? Això encara no és la Casa Gran, i que per
molts anys! Anirà a plana 2 i només podrem dedicar-li una columna. £Que
no veieu que avui la informació se'ns menjarà de viu en viu? Yaja, no

us queixeu, que el vostre retrat anirà a primera plana, amb el dels al¬
tres regidors triomfants. Bé, tots no. Es veu que alguns no s'havien
fet retratar mai a la vida.—

Joan baixà d e la Redacció i emprengué Plaça de Catalunya amunt. Un
cotxe que passava, del mateix color i mida que el Wauxhall de Prancesc
Vilà, li féu recordar el telegrama que havia de posarr"*Anà a la Hon¬
da a expedir-lo. En anar-lo a redactar, dubtà. ¿Li posaria que havia es¬

tat elegit^ o no? El resultat de les eleccions, en conjunt, ja devia sa¬
ber-lo. El detall era segur que li interessaria, tanmateix. Potser l'in
citaria a tornar més de pressa.

Escriví: "Eleccions gran triomf republicans;jo elegit majoriesy tots
esperem vindràs toijseguit sense perill." Rellegí i va esborrar el inot
*raa jories*. Tornà a copiar el text i el dugué a la finestreta!

- En catalán? - rondinà la noia ciue estava al dariera dels vidres*-}

l^Tlsté prohibido.
- Ja està bé! —

El to era ferm i la figura de Joan acabava de conferir-li autoritat
La noia no posà cap més objeccié.

Joan tornà cap a casa. Després de dinar hagué de suportar una con¬

versa telefònica amb el seu germà, que no volia deixar de felicitar-lo,
per tal de poder-li dir de passada quatre impertinències. En conjunt,
tanmateix, va notar-li una certa deferència.

- Ah! Pilar em diu que et feliciti de part seva, també. Per cert

que avui m'ha dit que unes amigues seves li han assegurat que tu feste¬
ges amb la noia Bertran, de can Bertran i Companyia. Es veritat? Home!
A veure si haurem de saber la mort^abans que la malaltia! I quan us
caseu? —

El to era mofeta. Jaume devia saber que els pares de Claudina

no es deixaven impressionar per l'obstinació del pretendent de la
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noia, I filar també, de segur, s 'hi rabejava. Com gairebé cada vegada

que s'hi posava en contacte, li féu ràbia aquella parella que només pe

sava en els diners i en les petites vanitats de la "vida de societat",
com l'entenien els cronistes carrinclons d'alguns diaris castellans.

Contestà amb un estirabot.

- Sf, em caso el mes que vS". Què n'iias de fer?
- Homés donar-te 1'enhorabona una altra vegada. Zas sort, noi!-

Penjà l'auricular, enfurismat. Però les insinuacions del seu "pre¬

ciós germà" li havien tornat a la memòria la imatge de Claudina• ¿Com p

dia ser que passés tantes hores sense recordar-la ni desitjar-la? Provà
de telefonar a casa seva, però tornà a topar amb la muralla infranqueja,
ble de la minyona que deia que la senyoreta leiown fora de casa.

- Digui-li que ha telefonat el senyor Portabella. Joan Portabella,
m'entén? I que necessito parlar-li/ —

¿Hauria d'esperar el primer concert de "Mímica de Camera" o la
4/ """

pròxima sessiü/' del ^Conferència Clubper veure-la,? Acuella tarda no

podia, però demà mateix es presentaria, passés el que passés, a casa

els Bertran.

Ea seva mare havia sentit la conversa. Sempre patia amb les dis¬

cussions dels dos fills, malgrat que, en el fons, sense potser ni ado¬

nar-se 'n, s'estimava més el petit.
~ Era en Jaume, oi? Què et deia, del teu casament?
- Res. Volia burxar-me una mica. .$Que els has dit alguna cosa, tu?

Aquella xafardera de Pilar vol saber noticies^, i no sap com fer-ho.
- Ho, jo no els he dit res. ^Es veritat que et cases el mes que ve?
- hlitáfaÉsE he dit per*fer-lo callar^/Eo, la cosa està igualment en¬

callada. Ara hi clavaré una bona empenta, però: li ho prometo. Eemà

ahiré a casa seva, a veure els seus pares, i ja ho sentirem a dir.—

Aquella tarda tenia tot de reunions. Els regidors electes, els or¬

ganismes del partit nou, que es trobava desorientat per la victòria,
les comissions que arribaven de fora per saber "què havien de fer". Ja
no era com quan estava a *Ba Publicitat*, feia un any, i li anaven a

clCcL~l3cl"t
encarregar conferències. El period©/ de desentumiment havia xassscc i
d e les paraules passaven a Inacció. Joan pensà en el diari que havia

abandonat, feia pocs dies, com a conseqüència de la seva adhesió al
nou partit. Com que havia guanyat, molta gent li atribuiria, ara, un

afany interessat en el canvi. Ja ahir li havia insinuat mé3 d'un cone¬

gut, en felicitar-lo per l'elecció:
- Quin ull que heu tingut, de separar-vos d'Acció Catalana!



- 211x-

- Donees,mireu que, xa vuit d~d.es, molta gent em deia tot el contra¬
ri^- contestava, una mica vexat.

lío es penedia de la seva resolució, però enyorava bastant l'atmos¬

fera de la casa que havia deixat,,, i en "la qual havia fet la seva carre¬

ra de periodista i d'escriptor. Aquella gent no es mereixia la coent

desfeta electoral que havien tingut. M un sol elegit, entre
cinquantaH ,

Tanmateix, no li quedava gaire temps per a plànyer-los. En tots
els discursos i les proposicions d e les persones que assistien a les

reunions} traspuava un pensament Calia fer alguna coàafPèrò, què? Com
transformar en actes la voluntat del poble, manifestada a les urnes?

Una pregunta sortia de la majoria de les boques. Pere Bartolí, un

dels dirigents de l'Esquerra, se'n feia ressò, en sortir d'una de les

reunions î
A ....

- Què farà Madrid?
- No és pas de Madrid, que ens hem de preocupar, sinó de nosal¬

tres, dé Barcelona, i de Catalunya! - exclamava JoanEns han elegit
a nosaltres, perquè fem el que hem promès, ás a dir, portar-los la Re¬

pública. Què hem d'esperar, doncs? Que una militarada ens tomi a im¬

plantar una dictadnura?
- Aquesta vegada, rai! Tindrien massa feina. Els sindicats llaiv-

çsrien els seus homes al carrer i els militars haurien de fer-s 'ho amb

el poble. ¿No heu vist la gent com omple de gom a gom la Rambla? Tota

aquesta gernació no es deúxaria pas imposar un altre Primo de Rivera,
estigueu tranquil.—

Joan i el seu interlocutor es sentien mig esclafats per aquella
massa humana que envaïa el carrer. A 1'hora de plegar botigues i magat¬

zems, tothom havia fet cap, sense dir-s'ho, cap a la Rambla, i estaven
esperant els diaris, tot fent comentaris sobre la situació i donant crè¬

dit als rumors més absurdo#. Al fea de la Boqueria,les entrades del Me¬

tro estaven bloquejades per una gentada que era recorreguda, de tant en

tant, per una onada d'inquietud. Els diaris, aquell dilluns, trigarien
a sortir.

- Avui ALa Rambla* es ±e trassa*- comentà Joan.
- La majoria de la gent espera el "Cieno*, no us feu il.lusions.

Volen saber les darreres noticies i, després, té la sensació que en el
diari castellà -trobarà una impressió més desapassionada i exacta del

qu£ pot passar,
- ¿Voleu que ens arribem fins a les Drassanes? Jo conec un capità

que és un bon republicà i que ens dirà si cal torner alguna cosa pel
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costat de la guarnició de Barcelona.We, amB fSoïl rSassoT aTEafM^ entrà al^deepaiac de la Presiónela.!
- ITo cal. d a lia geiru eue no vigila, «nés, si llagues de passar

alguna cosa,, d e seguida lio sabrien, do crec que els militars es llaiir-
cin al carrer. Estan mqssa d ividits, Molts .&'ells 3a estan al costat

nogtrgirr* . . ^ aomràa en vetó»»
Amb un aldarull eixordador; arribaven els venedors de diaris. Hom

els arrabassava. Llegien les noticies en veu alta, comentaven el3 dara?-e

rers .resultats coneguts, la desorientació dels ministres, la irase in¬

grima del President del Consell. Hi Havia rumors de crisi. Què decidi¬
ria el Govern?

- D.emà lio sabrem tot r- conclogué Bartoll, després de fullejar el
*l·Ioticiero* & scota.ofe^'un fanal*-,Jo crec que Hauríem de trobar-nos
tots al «^aati, o-almenys a migdia, per seguir el curs ..dels. esdeveni¬
ments. •

.

- AD- mati? Ja sabeu que en aquest pals no passa, mai res d'Depor¬
tant , al düdmatí.

X * * v"' '

í-'JlS ¡3£é? pfôï" 1% ÍUflNfc V(vilAfej £0 ifS dO¿:.- ©X'©li
Ho Ho semblava pas, efectivament, que Hagués de

passar res a Barcelona. L'efervescència de la multitud, la nit passa^

óla. Havia tornat ,a lïitfser absorbida per l'acostumada, .activitat diària,
la premsa, duia „en grans titulars el resultat de. les eleccions i feien

conjectures sobre l'actitud del Govern. Algun.diari insinuava la posàç
sibilitat d 'una abdicació del fe. Mentre anava cap al carrer de la
Portaferrissa, on Havia de trobar-se amb els seus companys de Consisto¬

ri, Joan portabella es,.prometia, si no passava res, de prescindir a la

tarda de tota mena de reunions i anar a casa de Claudina.

Però un parell d'Hores més tard, junt amb un grup nodrit, Joan
Portabella passava la gran portalada del Palau de la Generalitat, dar¬
rera Prancesc Macià. Al mig de la Plaça de Sant Jaume Hi Havia un grup

(cT/-una cinquantena de persones. En entrar a la plaça, el sobtaren dues

coses. Al,pal del capdamunt d^e la Casa de. la Vila Hi Havia, en lloc
d^e la bandera.,espanyola, la catalana. I al balcó central onejava una

bandera petita, ratllada Horitzontalment de vermell, groc i morat.
- En Companys fa una Hora que s'Ha possessionat de l'Ajuntament i

Hi Ha proclamat la República! - sentí que deia, amb grans crits, un del

que anaven, en el seu grup.

El vestíbul .del Palau de la Generalitat era ombrívol i fresc. Al

voltant de Macià puj,aren per la gran escala fins al primer pis. A la

galeria gòtica, a aquella nora, ni navia tres o quatre persones que es

passejaven. Un ordenança tragué el cap pel Saló de Sant Jordi. La comi-
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tiva, amb Macià i Gassol al davant, entrà al despatx de la Presidència.
Lee portes s'obrien totes soles davant d'açuell home de vestit gris i
cabells blancs. En el gran despatx hi havia un altre home de cabells

blancs, eixut de cara com el seu visitant, amb una barba nevada i uns
ulls fatigats, que seia darrera la taula. S'aixecà, sorprès, en ve»re

Y í '■ Li-MhírxL
«i. grup, datâmes» Volgué enraonar, però Macià l'aturà amb un gest i

- Venim a prendre possessió, en nom del poble de Catalunya, d'a¬

quest Palau, i a proclamaivhi la República Catalana. Cediu-nos el vos¬
tre lloc, us no prego.—

La veu era bondadosa, però hi vibrava un dring acerat d'energia.
¿Aquells dos homes enfrontats^-pensà Joan^rhavien estat junts en moltes
èpoques de llur vida. S'havien fet vells sense defallir en la lluita
que els dictava llur patriotisme. Perè Macià havia sabut triar el eami
del poble, mentre que l'altre havia cregut sincerament 4 (i mantenia e~
cara amb tenacitat heroica aquest convenciment}** que la Monarquia esp

nyola podia resold /re el problema que plantejava el seu poble, cada d
amb més violència, per la seva sola voluntat de viure. Tots dos eren

homes honestos, perè al darrera de l'honestedat âe Francesc Macià hi
havia tota la xorça que li donavà el poble. Al darrera de l'honestedat
de Maluquer, només hi haen aquell moment» la vana autoritat d'a-
queljir bust de marbre que es dreça"^A en un socle% ¿òcoL»

- No puc cedir; sinó és a la força. No puc abandonar el meu lloc s

no m'hi obligueu - començà de barbotejar la veu tremolosa del Presiden
de la Diputació.

Macià féu uns passos. Davant de l'altre vell, la seva estatura en-

oara creixia. Aixecà el braç i l'hi posà al damunt de l'espatlla,amb
un gest suau.

— ¿En teniu prou. amb aixè? —
/. . ... - -. . v

com si tota la rorça enorme que ahir havia sortit del seu a-

baltiment de set anys caigués ara damunt d'aquelles espatlles corbades
del darrer servidor de la Monarquia^ - pensà Joan»-. ¿Com hauria pogut
resistir ningú aquell pes aclaparador? »y

Tota l'autoritat del vell President es rongué. Féu un gest de re¬

signació:
- Com vulguin. Vostès mateixos • • » —
Féu uns passos oap a la porta. Macià l'ni acompanyà en silenci,

les passes feixugues del darrer servidor de la Monarquia ressonaren
sota la galeria gòtica.

Amb el cap molt erecte, Macià tornà al despatx. S'assegué a la
taula presidencial i apartà negligentment amb la mà els papers de l'h
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me que feia uns instants ocupava el seu lloc. Aixecà els ulls vers els

seus acompanyants*
- Des d'aquest moment, existeix la Repdoliea Catalana. Ara redacta¬

rem els documents de proclamació. Ocupeu-vos de tots els detalls. Cer¬

queu-me els empleats que Ui Hagi per la casa. Que treguin la oandera

de la monarquia i que en el seu lloc lli posin la oandera catalana.—
Amo una colla, Joan sort! del despatx. Pel «aló de Sant Jordi, ex>-

vaît per tota l'evocació escenogràfica de batalles, ple de personatges
pintats que no podien foragitar les amores autèntiques de la Història,
anaren fins a una de les eixides al oalcó central de l'edifici. A la

Plaça, el gLops'navia fet més espès. lía gent aplaudia, cridava, sense
saoer oen oó el motiu de la seva presència i del seu entusiasme. Porta-
oella va tornar al despatx presidencial.

Tf President Macià,, - exclamà, amo una venemència que li dictava les
paraules precises en aquell moment,-; el poole vol veure-us, vol saber
què passa. Sortiu al oalcó. La plaça està plena de gent que espera que

vós els doneu ordres.—

Sense dir un mot, Macià s'aixecà, fravessà les sales, entre un grup

d'empleats* que Havien acudit, sorpresos. Quan la seva figura sort! al

Oalcó, acompanyat de Gassol, de Casanoves, d'Aguadó - una dotzena de

persones entre les quals Hi Havia Joan Portaoella -, el pdolic del mig
de la plaça es posà a aplaudir, mentre de totes lesjrfooques sortia un

so}, crits
- Visca Macià!—

Amo un gest de la mà,fra imposar-los silenci. La seva veu 30nà clara
i dl.stinta damunt <gj(f la multitud febrosa que s'empenyia «1 davant ae
l'edifici de la Generalitat.

- Catalans! Acabem de proclamar la Repdoliea Catalana, fots Hem de

1er que la voluntat del poble no pugui
i '<

Visca la Repdoliea! Visca Catalunya! —

Els clams de la massa corejaren aquells visques. D'un extrem de

la Plaça sorgien els primers compassos del cant dels ^Segadors*. Poc a

poc, totes les veus s'Hi afegiren. El cant s'aixecava al oel com una

gran afirmació¿
•••• endarrera aquesta gent;

tan ufana i tan superba!

A dintre del palau, els telèf ons ja funcionaven. Calia anar a les
emissores a donar la noticia, perquè tot el poble la coneguós ben aviat

De l'Ajuntament arribaven, ofe&ürt-se pas amo dificultat entre la multi¬

tud, Lluis Companys i els seus amics, que feia estona s'Havien apoderat

de la Casa de la Ciutat en nom dels regidors eleotes, proclamant-Hi

ser amenaçada per cap traïció.



- 215

la República. Le..a màquines d'escriure començaren a picar proelamaoi-

ela obrera, o si rolen, els sindicalistes® que arrufaran el nas
- Què senzill que era! I encara ni havia qui dubtava! - exclamà

Savant d aquesta república particular, "can poc o acoro, amo ex cujue»
Joan Portabella, que s'instal·lava amó Bartoli en una taula(per redac¬
tar notes per a la premsa.

- Sembla senzill, és veritat. Però encara no estem llestos. Des

d'Squesta casa, ni des de la del davañt, no es mana res més que urbans
o uns quants mossos d'esquadra. Hi ha el Govern Civil, la Capitania
General, La ^Jefatura*, les casernes. •« Tu!«»■&■

- Tot seguirà de la mateixa manera! Que no veieu com arriba la

gent? No hi ha cap autoritat qjte pugui oposar-se a aquesta allau del
poble!—

Entrava, com una ventada, un xicot.
- La Ràdio acaba de donar la noticia de la proelamaoié de la Repú¬

blica! Les agències ja l'han telegrafiada a tot el món. A Madrid diu

que el poble s'na llançat al carrer.—
s Tornà a sortir, per^dur a altres sales les noticies^ Anaven aav

ribant comissions i personatges. El salé de sessions s'omplia de ^usti-
aoiona. Macià s'havia tancat a un despatx i s'entrevistava amb dele¬

gats dels partits republicans i obreristas.
- Ara constitueix el Govern de Catalunya - incL icà el mateix inf

mador.
- Quan tingueu la llista, doneu-me-la!—reclamà Joan.-, Aviat

baran els periodistes i no podrem fer res amb tranquil.litat.—
De l'exterior ■■riba venien els crits, els cants, la febre desboxv

iant de la gent. Per tots els carrers, en corrues interminables, arri¬
baven els barcelonins, amb banderes de totes mid es, coberts de llaços
dels colors republicans, amb rams de flors. La notloia de la proelama¬
oié d e la República, escampada per la ràdio, havia envaït tot Barcelo-

.
_ : ta^CCM/C-ri, j

na. Les botigues pfcegavsa, els magatzems i despatxos abocaven llur per¬

sonal al carrer. De totes les barriades, com a onades, venien homes i
dones i infants, en un pelegrinatge espontani, al oor de la ciutat, a

aquella vella Plaça de Sant Jaume que tornava a esdevenir el oentre de

Catalunya, com en temps de Pau Claris.
- ¿Ja ho sabeu, que en aquesta mateixa casa, la República Catal

fou proclamada l'any 1641, i que només durà ú«É dies? - preguntà Barbo¬
te h

11 a Joan.

- La d'ara serà més duradora! - contestà Portabella.
- Tots ho volem. Però hi ha tants factors que aquesta tarda han

t
de precisar-se i que poden afollar-ho tot! Aneu comptant: els mili-
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tars, que no sabem si es coni'orinaran amb aquesta gesta de Macià i Conw
panys; els obrers, o si voleu, els sindicalistes, que arrufaran el nas
davant d'aquesta república particular, tan poo d'acord amb el curiós
federalisme que ells proclamen; Madrid, que no sabem què farà, però que
no seguirà Barcelona gaire de 0ist...¿Ja penseu que la Monarquia encara

regeix,a Espanya?
- ¿I què se 'ns en dóna, d'Espanya? Si a Madrid volen imitar el nos¬

tre exemple, benvinguts siguin al nostre oostat. 1 així serà, ja bo
veureu* Si no***

- Si no, qub? - recalcà Bartoll*-.¿Com resistirem, quines forces te¬
nim organitzades? —

S'aixecà* Joan sv*í mirava, inquiet. ¿Com era possible que aquell

home, un vell lluitador d© tants anys, que havia seguit els atzars del
destí de Macià, i havia conegut l'exili i la presó, pogués ara sentir
altres preocupacions que la de viurv amb tota intensitat aquells mamen-te
sense parió?

El minyó de les informacions tornà a treure el cap.
- La llista del Govern encara no està llesta* Manquen unes consul¬

tes. Ara anem a dinar aquí al davant. (¿Voleu venir?
Eren les quatre. Veritablement, ja era hora de dinar. Deixaren la

taula plena de papers a la cura d'un ordenança i s'ajuntaren al segui- I
ei. travessaren la plaça, darrera de Macià, cosa molt difícil, perqub
la gentada es llançava damunt del President de la República Catalana,
les dones el besaven, els homes li estrenyien la mà i de tots els pits '
s'aixecava un clam emocionat:

- Avi! Avi! Visca Macià! Visca la República!-
Al davant mateix del Palau de la Generalitat jeia, decapitat, el

éust de marbre que feia un parell d'hores encara presidia el despatx
del senyor Maluquer. ¿Era aquella defenestració simbòlica el presagi
d'un fet efectiu? Qub passava a Madrid?

Joan volgué evaair-se de les preocupacions que li havia encomanat
Bartoll i s'apropà a un altre grup dels acompanyants de Macià. Pins a

dintre de la Casa de la Ciutat no pogué aconseguir-los.
- Ara instal·larem altaveus a tots dos palaus perquà el poble pu- |

gui sentir els parlaments^ - d eia un cL_'ells.
- ïot Barcelona s'na llançat al carrer en^saber la noticia. Diu

que el Sindicat Unie ha proclamat la vaga general. Vol que tots els
obrers estiguin amatents cfcntra tota possibilitat de reqcció. Encara
no sabem què passarà a Madrid^ - contestava 1*altre.

- De la Model nan telefonat que havien anat a alliberar per
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ïorça "tots els empresonats»
Eren els mateixos temes que omplien les preocupacions de Bartoll.

giris alesHores només Havia conegut la part meravellosa de l'aventura.
Caldria ara enirontar-se amo el seu aspecte Heroic?

Fins a la nit, que els altaveus ja Havien repetit trenta vegades

que a Madrid el Govern provisional de la República, presidit pel senyor
Alcalà Zamora, Havia entrat en runcions, que 1 'ex-£^ei Havia fufeit cap a

l'estranger i que el Govern Civil i la Capitania General estaven en «nrw

segures} fins que els noms dels components del Govern de Catalunya ioren
coneguts i l'acord de declarar l'endemà Festa Nacional Hagué tret viru¬
lència a la declaració sindicalista de vaga general, no s'adonà Joan Por
tabella que, let i let, tot Havia anat de la millor manera possible» En¬

tre cançons, banderes, músiques que ressuscitaven vells Himnes i s'exte¬

nuaven de tant tocar la Marsellesa, carros guarnits amb branques i flors
com una cavalcada rústica, noies enceses que cridaven Visques fins a es-

gargamellar-se;entre discursos i proclamacions, notes i conferències,
viatges i consultes, els perills s'navien esvanit. Des d'una finestra
del Palau, mig retut de fatiga,però encara no sadoll de l'espectacle
d'aquell poble en deliri, senti un toc de trompetes i, per damunt del
silenci absolut de la multitud, els passos ritmats d'una companyia de
soldats. Arribaven pel carrer de Fernando, al darrera d'un oficial, que

duia el sabre desembeinat, seriosos, l'arma al braç. La gent els obria

pas. En mig de la Plaça es formaren, davant del balcó central dâ. Palau»
L'oiicial que manava les tropes embeinà el sabre i desplegà un paper que

duia a les mans» En català, tal com Joan, que la sabia de memòria,
l'Havia copiada i repartida als periodistes, el militar llegi el text de

la proclamació de la República Catalana.
- Veieu? - Joan senti que deia, al seu costat, Pere bartollp-i això

encara és més estrany. De fet, això és la cosa més estranya que mal HauH
ria pogut imaginar-me : la República Catalana proclamada ppr un militar
espanyol! Ara sl que ja em puc morir! —

Des del balcó central, amb la veu entelada per l'emoció, el Presi¬
dent de la Repúllica saludava aquella adl·lesió d e l'exèrcit al nou rè¬

gim. En la nit d'abril plena d'estrelles, tota la ciutat, tot el pals
panteixava amb una dolça febre, meravellat de la seva obra i de la seva

força.
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XII.- TRES QUE E S RETROBES

sssasss:

L'home és la mesura de totes les coses : de les que
són en allb que són, de les que no s<5n en allò que no
són. Tal com les coses em semblen a mi, són per a mi;
tal corn et semblen a tu son per a tu.

PROTAGORAS, citat per PLATO (Teetet.)

« Vostè creu, doncs, que demà no passarà res de dotent? - preguntà
la senyora Bertran.

- Absolutament tes. Què vol que passi?
- Oh, 3a veurà! Pins ara tot han estat festes i cançons i discur¬

sos per la ràdio. JPerò fqui ens assegura que en un moment donat no co-

mencin a tallar caps?
- Mamàí No d iguis aquestes coses! ¿Que podies mai haver somniat

de veure una revolució tan pacífica com aquesta? ^No votis les coses com
han anat? |Per què no poden continuar igual? —

Claudina feia sentir, com sempre, la veu de la raó, contra l'alar¬
ma perpètua en què vivia la seva mare. EL senyor Bertran gairebé mai
no deia res. Volia mantenir-se ostensiblement apartat de tota conversa

que tingués relació amb la política.
Joan àS^í mirà de cua d'ull. Ja ho veia que no li perdonaVa d*han

ver-lo vençut. Aquella visita seva del mateix dia quinze, entre dues il·le
/¿unions de l'Ajuntament, l'havia atrapat en un moment de feblesa poc ab¬

solta. Mai no s'ho perdonaria. El dia tretze d'abril, alarmat pel tomb

que prenien les coses, després de les eleccions, havia pensat agafar
amb tota la família el tren oegM París. Com es penedia de no haver-ho

fet! S'hauria estalviat l'afront d e veure buidar-se l'endemà mateix,
a les seves barbes i en un quart d'hora, totes les oficines en les qual;
ell regnava com a suprem senyor. S'hauria estalviat l'espectacle dels

tramvies coberts de raïms de gent que cantaven i agitaven banderes, i
la visió de tants milers de llaços i escarapel.les dels colors republi¬

cans que exornaven el pit dels manifestants. S'hauria estalviat veure
la bogeria que inundava la ciutat - tana bogeria estranya, perquè sabia
mantenir-se exempta de tot germe violent»-Un esclat destructor li hau¬

ria fet menys por que aquella festa major de cants i coloraines. Què
Q/y\
en pocl ia sortir? S'havia refugiat a casa seva, sota l'esguard irònic
del xofer, £ no n'havia àortit en tot l'end emà, sense moure's del cos¬

tat de la ràdio, afanyós de noticies. La seva muller recprdava les no¬

vel·les de Dumas i de la Baronessa d'Orczy: les idees de República i

guillotina eren per a ella equivalents. Pare i mare de Claudina reberen
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gairebé com a un alliberador Joan Portabella, aquell advocat sense

plets que leia tants mesos volia convertir-se en llur gendre.
Ni tan sols tingueren esma de dir a la noia que se n'anés* Clau¬

dine donà la mà al seu promès,toia somrient. No podia negar-se que a~

fuell dia, encès per l'excitació dels moments viscuts i per l'emoció
del pas que donava, Joan Portaoella era un bell exemplar d'home. A

-ricon&ix&l OÙ/M. j**Uu'4L
contracor, àdhuc la senyora Bertran hagué de recorda» jfte elogis que
n'hi leia la seva germana, tenaç aliada dels promesos.

- Em sembla que no cal que parli gaire,*- començà Joan.-.Pa molt
de tevmps que estimo la seva l'illa Claudina i que ella em correspon.

Voldria que vostès ens donessin permis per a casar-nos. Sé que vostès
es poden pensar que jo vuH els diners de dot Af Claudina, i per això
vull dir-los per endavant que no n'acceptaré ni un cèntim. Puc mante¬

nir la meva dona amo el que guanyo. Sóc advocat i periodista i mai no
m'ha mancat feina. Ara, des de diumenge, ja deuen saber-no, sóc

mg bella ets! Dada dia i hi trob© més-* No on se avenir
també conseller municipal; i, des d'avui, tinent d'alcalde de Barcelona

EL s^enyor Bertran estossegà, sorprès per l'atac directe. ¿Com
pov fer-se per negar la mà de la teva l'illa a un home que comença per
declarar que no n'acceptarà Hi cinc cèntimvf Començà,doncs amb tot
de precaucions:

— En aquestes coses, un pare ha de 1er que la inclinació de la
seva l'illa coincideixi amb les seves conveniències. Es a dir, que..*-
s'interrompé, sense saber com continuar.

- ¿Vol dir que no hi troba cap inconvenient? Gràcies, senyor Ber¬
tran. Jo li prometo de 1er leliç IBI ClaudiAa, i d'assegurar-me que mai
no hagi de plànyer-se d'aquest moment.

- Es que...- anà per protestat el fabricant. Però va renuncian--
hi, i acabà:- Caseu-vos d'una vegada, i deixeu-me estar! —

Claudina ja s'havia aixecat i be^-sava els seus pares,%en un gest
convencional d'agraïment. Joan, després, estrenyia amb vehemència la

mà del seu lutur sogre. La senyora Bertran no havia pogut obrir boca.
A

Malgrat aquesta recançosa autorització per festejar, i haver-ho
recalcat fent-hi anar l'endemà la senyoria Portaoella a demanar als

Bertran la mà de llur filla amb caràcter oficial, el fabricant seguia
creient que la presència del jove republicà a la seva família era una

mena de parallamps contra imprevisibles estralls que el tempormL revo¬

lucionari podia produir en la seva fortuna. No li podJLa ^Sfrser sirnpà-

tiCj el xicot, perquè parlava un llenguatge completament diferent del
que ell s 'havia avesat a considerar com a ilnic exacte: el llenguatge
dels afers* Bill de fabricants, aquell Portabella era un trànsfuga,
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un desertor del camp de la burgesia que volia ajudar els revolucionaris

Però, també ¿qui podria tenir ara esperances d'augmentar els negocis

gràcies a un ben calculat casament de la noia? Feia prou temps - massa¬

que duraven aquells amors, a desgrat de l'oposici<5 patent dels pares.

No en treuria res, de seguir-s'Hi oposant.
Havien fixat la tardor segttent per al casament. Com a promès oii-

cial dLe la noia, Joan üagué ser convidat sovint, i les portes de

la casa no li eren ja tancades com abans. Se n'aprofitava per fer in¬

terminables les seves visites, assadollant-se de la visí<5 de daudina

en la intimitat d,je l^.a llar, que per a ell era un espectacle desco¬

negut. Li deiat
- No sé com t'üo fas, que fins i tot estant-te a casa, sense mu¬

dar, tens aquest aire de reina!
- Ten compte, doncs, qae ara això deu falser perillés. ¿Que vols

jts&i.que jo també Hagi d'exiliar-me?
- Que bella ets! Cada dia t'ni trobo més. No em sé avenir

tan feliç, ni puc creure que Hi nagi al món tanta felicitat junta per

a un Home sol! —

Passejaven pel jardí, sota la llum de les estrelles. Ell li es¬

trenyia tendrament el braç, pidolava la gràcia d'un bes, barbotejava
amb mots ardents els seus neguits i les seves impaciències. Se n'aco¬

miadà, inundat per aquella claror que duia encesa dintre l'ànima.
- El que em sembla meravellós, ara que et puc veure cada dia i que

no JssÉg de fer com abans, que mai no sabia quan et podria veure, és qu

sé que demà serà com avui, que tornaré a tenir-te a prop meu i podré
tornar a tastar la fruita dolclssima dels teus llavis, i que aixó ja
no tindrà interrupció fins que siguis meva del tot i per sempre mésff^

Se n'anà, a peu, carrer de Muntaner avall. Els tramvies ja Havien

parat, començant a mitja nit la festa del Treball. L'endemà Joan Havia
de trobar-se amb Francesc Vilà, que aquell vespre Havia arribat de Ma¬

drid. Tots dos Havien estat convidats a dinar a casa de Xavier Forca*.
<A/

da, per celebrar tantes coses com representava aquella reunió.
&<JLes deu del mati, iftérafteiiiáy anà a cercar Francesc a casa seva.

Tornà a veure el menjador solemne i la cara eixuta del senyor Vilà al

costat d e l'etern somriure de la seva muller. El matrimoni estava ra¬

diant.

- Francesc ara està banyant-se*- anuncià el senyor Jacint Vilà
al visitant»-.El viatge el va cansar una mica. Ell ja volia venir en

avió, però no va poder, I aquests trens espanyols són tan dolents! Sortí

que la República se n'Haurà d'ocupar.
- ¿No és pas del ram d e la seva Direcció General?
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- No te'n riguis, tu, que prou i'eina tindràs amb els ¿framvies de

Barcelona, A veure si el primer Ajuntament republicà de ens

surt millor que els que es deien republicans, fa vint-i-cinc anys!
- Barem el què podrem^ - prometé Portabella.-, ¿Ja sap que en Cor¬

nells s'ha llançat a les tasques municipals amb una empenta terrible?
Vol organitzar el tràfec rodat de la ciutat amb un sistema modernís-
sim cL.e senyals. Cada dia ve amb una id na nova i amb nous plans tèc¬
nics.

- Com a Rússia! - sospirà el senyor Vilà.-. D'ençà que un dia, ja
faP£8Sxâ'un any, vaig estar a un cine de la Rambla Catalunya , ple de
gent nud^ada, i vaig veure com aplaudien *E1 creuer Potemkinr, aquell

¿a/ -
film bolxevic tan subversiu, vaig comprendre que $|ser comunista ara

està de mod a.

- 0 dir-senn, que no és pas la mateixa cosa, segons expliquen to
els autors ben informats,^- aclarí Francesc, treient el cap per po

ta, embolicat en un barnús.*-, ¿Vols passar, Joan, mentre e& vesteixo, i
així començarem a xerrar? El meu pare s'està tornant reaccionari i no

vull que et converteixi.—
Vilà estava una mica més esblanqueït que quan el seu amic l'havia

deixat a ran de la frontera. D'ençà d'aleshores no l'navia vist. D»

París estant se n'navia anat directament a Madrid, amo Prieto, Nicolau
d'Olwer, Domingo i tota una irittni colla de refugiats polítics als qual
el 14 d'abril havia donat la possibilitat de tornar a llur país en un

viatge triomfal com mai no haurien gosat somniar-lo. Els nous ministre

havien volgut que Francesc els ajudés des d'un lloc tècnic, i l'navien
nomenat Director General dels Transports Industrials. I del dia que

havia arribat a París, no li navia llegut un moment d'escapar-se a Bar»

celona. Ho havia fet ara, aprofitant-se de la festa del Jirimer de Maig
- -s

que a la capital també havia de celebrar-se amb grans actes oficials.
- El Govern presidirà la manifestació, perè les oficines estan

thjit
tancades i, si t-'naig de dir la veritat, ja començo d'estar cansat de

manifestacions.

- ¿T 'ni trobes bé, a Madrid? |üa canviat l'ambient burocràtic, amb
la República?

- Sí i no. Hi ha una oolla de gent que duu idees renovadores, que

vol treballar, que sap que el problema vital per a la República és
canviar els sistemes de governar el pals, crear uns instruments nous

i més dúctils. Perè al costat d'aquesta gent hi na els empleats antics,
hostils encara que facin la gara-gara, o bé els nouvinguts que només

cerquen el profit personal. Aquestes dues menes de persones sén capa¬

ces d'entreDancar tota la feina profitosa dels altres.
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- ¿Per què no venies a .Barcelona? Ens Hauries let més servei, —

Prancesc es tombà cap &L seu amic, somrient!
- M'ni naurieu volgut, potser? El dia catorze jo no ni era pas, a

la Generalitat. A més, no sñc del partit que na guanyat.
- Deixa't estar de partits! Ha guanyat Catalunya, i prou! Quina

llàitima que la República Catalana no üagi pogut durar! Només tres

diès! Si Haguessis sabut l'alegria que ni navia, en el poble, el dia
catorze i tot l'endemà! Com aclamaven Macià i la República!

- P estàs segur que aclamaven la República Catalana? De vegades
em temo que aquest sentiment catalanista que nosaltres volem que tot-
nom comparteixi, només és patrimoni d—'unes minories. Aquesta vegada,
sÍçl l'impuls alliberador del patriotisme na coincidit amb el de la

gran massa, que volia un règim mou, perquè la República ja Havia fra-
cassat d esprés del seu darrer assaig... Jo Ho He vist des de lluny,
tot això, i potser em raig idees estranyes. Tu que Has seguit tants

<í>bí/wV
mítings i nas pogut viure en contacte amb el poble |què est sèmola?
¿Han estat els factors que en diríem estrictament catalanistes o els

que podem c—lassiiicar com a revoluoionaris, els que més removien
1'auditori?

- ¿Què vols dir?
- Concretament: ¿la gent vibrava més quan els parlaves de Galan i

García Hernández o quan els recordaves Prats d—e Mollé?
- Depèn... Jo estic segur que táts dos factors Han influït decisi¬

vament en aquesta rewolucié, feta a Catalunya. Si no Haguessin estat

Macià i Companys, que proclamaven € mig^dia la República a Barcelona,
¿creus que Hauria estat fàcil que els madrilenys seguissin?

- Tampoc (puc contestar-te, Recorda't que jo estava a París ,

passant angúnies i disposat a venir a Barcelona aUans i tot de rebre

el teu telegrama. Els altres ccmpanys em retingueren, i ara em dol.
1'e.jfc i fet, una cosa és segura, i aix<5 ens Ha de consolar s tots dos:

Ha estat una gran cosa per al catalanisme que Hagi representat aques¬

ta vegada, gràcies a la personalitat del President Macià, el paper
d'alliberador del país. Una revolucié republicana feta pels radicals,
per "srmtarp exemple, nauria estat un daltabaix, sense remei per a Cata-

lunya. ¿Et recordes del que déla Baldé aquella nit que ens veièrem
al meu despatx amb els madrile-nys? Sén les minories audaces, les que
Han d'imposar llurs idees a les masses sense gaire consciència pojii-
tica.♦. I a propòsit, no pots imaginar-te les abraçades que em feren

&S*u

Lépez i Villedo, ijuan vaig arribar a Madrid amfe el tren triomfal dels

ministres.
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s'explicava també que a Ginebra;, ei -divendres ^sant, "tota la vida es
— I de Baldé, no n'has sabut res?
- Precisament vaig trobar-lo al Baixador» Saps què va dir-me? "Ara

vosaltres ja heu fet la vostra Revolució. ^ItoflKbteoca de fein la nostra."

S'havia acabat de vestir i es feia, distretament, el nus de la cor¬

bata. .

J . 'X . AjÈ-
-¿Què fas;aquest mati? - preguntà Joan.-. Jo naig d'anar una esto-
— XH&s VX3Í» Xa Gtï&rcia Clyix? xa &f»ül&: psTllllB1 que aquesta

na a l'Ajuntament. Vols venir
- Tinc el cotxe tancat al garatge. Si de ©as, l'aniré a treure.

Avui no hi ha tramvies, oi?
- Podem anar a peu! Pa un dia tan bonic!

Gom QZZtë &3l0&L X• âê 1&&ïûiïtfàjSuuTj»' ' 4H38í3flJ» tTEIJL fil®® lS.0 £&Ci
- $>ots suposar que jo també enyoro caminar per Barcelona. -
Baixaren per la Rambla de Catalunya, tot parlant de mil coses ï del

prometatge de Joan, de la futura paternitat de Porcada, dels especta-
1

eles de Paris comparats amb els de Barcelona, de la vida de cafè i pe¬

nya de Madrid.
- I tu, què? Com estàs de vida sentimental? No res, encara? - Joar

no sabé estar-se d'abordar un tema que tantes vegades l'havia intrigat.
- Absolutament res.

-¿Ni amigue tes, ni alguna escapada de tant en tant? No em diràs arc

que a París hi has fet vida d'ermità, o que les noies del Palace i del
Negresco, ara, no t'han fet encara l'ullet.—

Prancesc rigué.}—No t'esforcis, que no em faràs cantar. ¿Et penses
que tothom és com tu, que necessita sempre tenir el cor ben ocupat? El
meu pot estar-se perfectament en vaga.

- El cor, potser si. Però, i els sentit»?
- Alguna vegada em recordo que en tinc, és clar, i poso en pràcti¬

ca la terapèutica més senzilla que conec. Allb que en diuen "de cara a

la taquilla", saps? En conjunt, t'ho dic de debò, no Si penso gaire.
- No sé si envejar-te o plànyer-te - sospirà Portabella.—, Des dels

setze anys que no sé què és estar sense estimar una dona i desitjarpne
una 0 moltes. De vegades una cosa no coincideix amb l'altra, ho confés-

so. Sort que ara, amb Claudina, ©UK-fixaré definitivament! —
Arribaven a la Plaça de Catalunya» Sense tramvies ni taxis, amb po-

quissims cotxes particulars i amb l'extensa parada de la Guàrdia Civil,
que voltava tot un tros del terraplè central, fent front a la Rambla,
aquell paisatge urbà tenia un caràcter totalment diferent dels altres
dies. L'atur era totals ni un cafè ni un quiosc de diaris restaven o-

berts. Prancesc ho comentà:

- Els diumenges, a Londres, eren una mica així. Un amic meu suís
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m'explicava també que a Ginebra, el divendres £ant, tota la vida es

paralitza en absolut, i que els ciutadans que no es senten presos en

el glaç estricte del calvinisme, iian de fugir cap a França o anar-se'n
d'excursió per la muntanya. Els nostres anarquistes sempre nan tingut
una lamentable tendència a confrondre els interessos obrers açb aques-

a

ta intolerant rigidesa de les religioiua ragnrnaaiBiMsx puritanes.
- ¿Has vist la Guàrdia Civil? ¿Ho fa gràcia pensar que aquesta

gent, que eren el símbol execrat de les forces repressives de la Mo¬
narquia, siguin ara el puntal de l'ordre republicà? - deia Joan.

- l'ordre públic! Suprema preocupació dels governants espanyols!
Com que algú l'Ha de mantenir, sembla que val més que no faci gent
tècnica, que no tenen el nerviosisme dels novells. I aquests, com a

entesos, en són! —
Rambla avall, la poca gent que es veia caminava d'esma, sense al¬

tre objecte que matar el temps, sense poder badar en els paradors ni
en les cortines multicolors de revistes que amagaven els quiosoe¿ els

qltres dies.
Un i altre seguien un curs diferent en els pensaments i en les

paraules. Joan encara vivia en un món ¿Loriós de banderes i cançons,

que feia quinze dies desplegava a cada pretext les seves multituds
abrandades d'entusiasme, els seus espectacles meravellosos de frater¬
nitat entre tots els només i de renovació de les coses caduques. Fr

oesc no havia viscut l'epopeia ni es sentia submergit, com el seu

amic, en aquell univers idíl·lic que tancava els pensaments de Joan,
d'ençà que havia vista* satisfets, alhora, els seus anhel3 d'home po¬
lític i les seves aàpiracions amoroses. Ell veia, en canvi, amb una

•

amargor més gran. perquè li semblava que ningú més en feia cas ni se

n'adonava, la fragilitat de tot aquell castell d'il·lusions que havia
muntat Catalunya. Apreciava sense benevolença la gent que s'havia
instal·lat al poder. Llevat de Macià i d'uns quants - molt pocs$ úeE'

que el voltaven, només veia demagogs o comediants, gent ambiciosa o
tèrbols aprofitadors del moment. I, al fons, amenaçadors, pul.luia^-
ven tots els enemics de la naixent República.

- Molta gent eflh-pensa que, perquè Alfons XIII ha fugit, la Repú¬
blica ja ha vençut definitivament. ïu mateix t'entendreixes quan
veus els guàrdies civils disposats a defensar a cops de sabre l'or¬
dre republicà al carrer. I la feina totjust ara comença. Cal construir
un nou edifici, i pot aprofitar-se tan poca cosa del que hi havia en

peu, que la^ocsa més difícil serà triar. J^bé prescindir d'aquests
materials inservibles i d'aquells remembrons malsans que hi havia,
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o toé exposar-se $ que, mentre alcem el nou casal, el pais no es senti

massa al ras, sense una vida perfectament regulada i un sistema codè¬

rent de govern.

- Parles un llenguatge d'enginyer, com sempre*.- plaguejà Joan.*-,
i'ota aquesta feina us correspon a vosaltres, la gent de Madrid.

- Als de Barcelona tamtoé. Allà tenim la feina de destruir les co¬

ses que són dolentes, però ací neu de toastir de oap i de nou, a la me¬

sura i conveniència de Catalunya, l'edifici politic. I perdona'm que
insisteixi en els meus símils del ram de la construcció.—

El carrer de fernando estava una mica més animat. Pel mig del car¬
rer, net de vehicles, hom veia colles de xicots joves que anaven cap a

la plaça de Sant Jaume - Mèjada, feia poc, Plaça de la Repttblica^»,Al
davant de la Generalitat, els grups habituais dels -"sense feina"" eren
una mica més densos i formaven illots dintre la plaça, al voltant d'un
parell d'oradors improvisats, enfilats dalt de fanals. La porta del Pa-
lau es*©wa tancada i només restava oberta la portella, al davant de la
qual formaven dos mossos d'Esquadra, l'arma al peu.

Passant pel davant dels grups, els dos amics sentiren fragments
de les frases que els oradors pronunciaven amb èmfasi castellà:

-...loa dltimos residuos de la tiranía.•. la organización e3pecl-

fftMR» jegffcgQ les velles peores dois palaus i les cases burgeses de la pla

Entraren a la Casa de la Vila, que també tenia tancades les grans

portes de ferro. Un urbà saludà Portabella i 1'advertí:
- Ens han dit que prenguéssim precaucions. La manifestació, sap..í"
Als despatxos no hi havia ningd. La reunió de comissió que Joan ha¬

via de presidir, s'havia ajornat. El secretari se n'excusà:
- Tots els consellers han dit que no vindrien. Li he telefonat a

casa seva per advertir-lo, però vostè ja era fora. No em pensava pas que

vingués...—

Prancesc, mentrestant, s'entretenia mirant les pintures de la *ala

de les Cròniques i judicava amb ulls crítics les reformes del vell casal

Sentiren de sobte una cridòria que venia de la plaça.
- Què passa? —

S'aproparen a un dels balcons. Pel carrer de Jaume I desembocava

un enorme camió carregat de dones i homes que cridaven. Damunt dels o-

cupants, drets i encaixonats en el vehicle, espetegava al vent una enor¬

me bandera vermella i negra. Els dos colors ocupaven, en diagonal, tota
la tela. Prancesc no recordava ^haver vist mai, en realitat, aquella
senyera, però li semblava fCBCflÍM que en somnis l'havia contempla^com
voleiava sinistrament damunt un cel entenebrit. Es sentí oprimit per a-
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quella visió. com si realment el cel s'hagués ennegrit de sobte i ha¬

gués liagrimejat sang.

- ¿Què és aquesta bandera? - preguntà a Joan.
- la de la ¿'AI, em penso, la Dandera anarquista. —
EL camió navia estat seguit d'altres, iots s'havien aturat al mig

de la plaça i la gent que ja hi havia congriada s'hi apropava. Des

del balcó del primer pis, darrera dels vidres, Joan i Francesc senti^
carn espetegaven les l'rases dels oradors que es succeïen en els discur¬
sos. Bingii no aplaudia, però els crits ressonaven, aí final:
- Viva la O.B.Ï.! Viva la l'Alt Viva la devolución Social! —

la multitud s'apropava, amenaçadora, al portal de la Generalitat.
Voltà els mossos d'(ísquadra, que es recalcaren a la paret, sense dei-
xar-se prendre dels dits l'arma que tenien. Pel carrer del Bisbe arri¬

bava un petit grup de guàrdies i uns paisans que devien 4$ser agents

de policia.

De-sobte, sense que ni Joan ni Francesc poguéssin endevinar-ne la

procedència, ressonaren un parell de trets. Petaren secs, amo un so

oreu que retrunyi a la plaça. I en aquell mateix moment començaren a

sonar altres dispars. De tots els recons del quadrilàter, sense saber
en quina direcció, les pistoles vomitaven plom, fines bales que xiula^-
ven entre les velles pedres dels palaus i les cases burgeses de la pla¬

ça.—-Ajupin-se*— aconsellà l'empleat municipal als dos amics, donant-
los ja l'exemple de la seva prudència#—.

l'espectacle era massa terrible i fascinador perquè poguessin re-

nunciar-ni. Arramûats a la paret seguien aquella batalla sense Objec¬
tius ni bàndols regulars. Els mossos d'ésquadra i els guàrdies, des
del portal de la Generalitat, es defensaven, i els màusers ressonaven

amb llur estrèpit formidable sota la volta.

ho sabien q«^r^ui^ava7¿ei lËroteig. Era d'aquells moments que no

sembla que formin part de la vida corrent i que es regeixen per una al
tra mesura que la dels rellotges ordinaris. En un recó de la plaça, al
costat del carrer del Bisoe, hi havia un policia ajagut a terra. Jfra»-

cesc pogué veure com, des de l'entrada (Üe la llibreteria, quatre homes
disparaven repetidament llurs pistoles damunt aquell cos exánime.

Els ocupanié dels camions s'havien arrecerat, la plaça estava ben
COJff «¿J

neta de gent, que havia corregut «-tots els carrers que hi desemboca¬

ven. Sonà encara un tret i un altre. I després, res més. El silenoi
s'allargà, primer indecís, després més segur, i els camions tornaren a

carregar-se^sense fressa amb llurs ocupants. Carrer de fernando avall,
se'n tornaren cap a la Rambla, amb la bandera negra i vermella que eru-



- 227 -

cara voleiava al vent. uns segons més tard, la plaça estava deserta,
llevat del petit grup de mossos i policies, que ara voltava el cos,

estès de cara al cel de l'agent que jeia a l'entrar%el carrer del

Bisbe.

Francesc irjJoan es miraren. Iots dos estaven una mica pèl.lids.
- Què iia estat, això? - preguntà, d'esma, Joan.
- Una afirmació de vitalitat revolucionària, segurament^- contes¬

tà Francesc. Pensava en els seus amics sindicalistes i en el que li
havien dit. ¿No havia arribat ja aquell moment tan temut per ells, que
les masses de l'Únic se'ls escaparien de les mans per anar a parar

sota l'absolut control dels anarquistes?
Baixaren al carrer i escoltaren les versions que van donar-los uns

urbans.

— Quina manera de crear conflictes! — exclamava, sentenciés, un
dels guàrdies, com a resum de 1'explicació.

Passà una ambulància que anava a recollir el policia. Es sentien
les campanes de la Catedral que tocaven hores.

- I si ens n'anéssim cap a casa d'en Porcada? - proposà Vilà.-,
Ens deurà esperar, i hem d'anar-hi a peu, que sempre ens prendrà mitja
hora. Qu-^è hi dius Jtàty honorable ciutadà?

- Si volen un cotxe, els el faré venir.- intervingué, deferent,
el secretari.

<v>
- No cal, ens est anirem tot caminant. Aixi farem gana. —

Després del temporal, el carrer de Fernando tornava a animar-se.

Els veïns sortien als balcons, conversaven a les porteries, fent co¬

mentaris sçbre Btrfcigafcaigx la batussa.
- Sort que els barcelonins ja hi estan fetst - exclamà Francesc.

Al seu costat, Joan caminava sense parlar. Anava ordenant els seus pen*

samentfi trasbalsats per aquell imprevisible **b±éb*±x incident.
- D"ençà del dia catorze, no, del mateix dotze, el diumenge de

les eleccions, la meva feina primera és lluitar contra els pensaments

pessimistes. Per ara he guanyat, i no voldria pas deixar-me influir

per aquests quatre trets estúpids, després d'haver resistit victorio-
sçaent els teus arguments i els d'en Bartoll. ¿No el coneixes, tu, Pe¬
re Bartolî? ta un home que s'ha fet vell al darrera de la il.lusié

de veure un dia la República Catalana; que ha estat exiliat i empreso¬

nat no sé quantes vegades, per servir aquest ideal. Don»el dia que el
va veure realitzat, tot era trobar-hi inconvenients i obstacles: que

si els obrers, que si-els militars, que si Madrid;^ igual que tu. No

vaig voler-m'hi conformar, i després vaig veure que era jo qui tenia
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raó. Es com si ara em vingués algd i m'assegurés, amb tot d'arguments

eJL
molt ben raonats, que si em caso amb Claudina seré desgraciat. No awafitL
voldria creure, üfi podria, suposant que volgués, perquè el cor i el

g
pensament s'hi negarien. Jo veig les coses així," i per mi són així.
Tu em i'as l'efecte que vols convèncer-me que seguim un camí desencer¬

tat; jo estic segur que és el bo.
-:rEntenem-nos : jo no vull convèncer ningd. Mai no he estat orador,

ja ho saps. Només sé treballar i criticar la feina dels altres. Ara

jo veig les coses d'aquesta manera. Pel mateix raonament que tu fas,
trobo que sén tal com jo em penso. |Passarem pel carwrr de l'Hospital,
oi? Parem via, i de passada veurem aquest barri tan bo. $T'he dit mai
que per aquests carrers, l'any 17, vaig veure-hi tot de barricades?
Suposo que ara, entre tu i l'eficientiíèim Pornells deureu reformar
tot el que valgui reformar en els carrerons estrets. Deixeu-n'hi alS

menjfp uns quants per,-poder-hi fer barricades. No els asfalteu tots,
sobretot! Les llambordes de l'empedrat sén la primera matèria de les

revolucions de carrer» Vol dir que els urbanistes sén els enemics més
terribles dels revolucionaris.jpdas sentit parlar del baré Haussmann?
Sí, home, fou aquell prefecte parisenc que durant el Segon Imperi va
fer 1'ampliació i la reforma de la capital francesa. Doncs ara resulta

que si li van sortir aquelles perspectives magnifiques, les avingudes
en diagonal i les cantonades en forma de ventall no fou pas per cap

pruïja estètica o per regular millor la circulació, sinó per poder

vigilar millor la ciutat contra els aldarulls de carrer i poder llan¬

çar per aquelles avingudes tan amples els cavalls de la policia. Grans
avingudes i casernes a la vora. Penseu-hi.

- Perè si nosaltres som revolucionaris ! - exclamà Joan, mig rient,

mig seriós^No podem pas concebre les coses amb aquest criteri tan
mesquí de gendarme.

- Tot règim, aixi que es consolida, deixa dr^éawer revoluctanari i
es torna conservador. ¿Vols res més conservador, ara, que el bolxevis-
me rus, que converteix la mòmia de Lènin en una relíquia que el poble
venera fent llargdíssimes cues enfront del sepulcre? Creu-me: si voleu

que no se us escapi de les mans això que TOTBtxg tenim, hem de ser els
seus més gelosos conservadors, i no transigir mai amb tot allò que po¬

gués perjudicar-no.
- El poble no perjudicarà mai la Hepéblica. Jtia estat el poble qui

l'na feta. Sense el poble no seriem res.

- Si els deixeu tirar trets a les cantonades, com avui, sí que^ben

aviat no sereu res.^
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Arribaren a casa de Xavier, Llur amic els rebé al despatx, amb

l'efusió de sempre. Se'l veia radiant.
- No saceu l'alegria que em l'a aquest dinar! Em sembla que és la

meva consagració com a cap de casa, i que de passada celebrem tantes
coses que ara ens uneixen en la satisfacció: la proclamació de la Re¬

pública, els vostres triomis, la tornada de Francesc, el prometatge
de Joan, la meva pròxima paternitat ...I, per damunt de tot, la nostn
amistat!—

Contemplà els seus dos amics. Joan encarà semblava més alt, amb

la cabellera esbuliada, la cara expressiva i sensual, al costat de

Francesc, que amb el seu cos robust de mitjana estatura, el cap

de cabells que s'esclarissaven i les seves faccions quadrades, irradi
va una mena de torça serena i reflexiva, diferent de l'impuls que Xa¬
vier veia sempre viorar en els gestôj de Portabella.

- Ara de seguida dinarem. Prendreu un aparitiu abans, oi?-

S'atrafegava a servir-los. Vila mirava somrient;
- Roi, no pots negar que ets feliç# Sempre ets el que s'enduu la

millor part. Ja t'no vaig anunciar un dia.
- Mo, no vull pas negar-no. Sóc feliç, però #ambé espero que vos¬

altres bo sigueu ísfom jo. Quan descobreixes la felicitat, aquesta feli
citat que ara jo tinc, sense ambicions ni turments, et meravelles que

sigui una cosa tan senzilla i que calgui fer tan poc esforç per a

aconseguir-la. Tu, Joan, et casaràs aviat, i tu, Francesc, un dia o

altre bé deuràs fer-bo>també. Ja veureu com aquell dia us sentireu
més complerts, més centrats en la vostra vida i consolidats en els

vostres ideals.

- Potser sí que no sentirem, tot això que dius^ respongué Joan.—

Jo, al costat de Claudina,espero esdevenir tot allò que sempre ne vol¬
gut lifcser. Tu, en canvi, parles d'una felicitat sense ambicions ni

turments. Allò que en diuen el cel, oi? No sé si m'agradaria. Ambi¬
cions i turments, no et pensis, fan bona companyia.

- Però fan patir*- objectà Forcada. v

- T'no penses. Aquest mati, mentre em duia a la Casa Gran prçquè
pogués contemplar la celebració de la primera Festa del Treball de la

República, Joan m'explicava que, més que envejar-me, em plangia per-

quò jo no comparteixo el seu temperament abrandat per les dones. A

ell. aquests turments, almenys, el tan feliç, I els altres també, què
cùl. JQJz

fliastre! 'No el veus ara, tot estarrufat d'éeser un nonorable-Ciutadà-

Tinent-d'Alcalde-de-narcelona?

- I tu, que no en tens, d'ambicions? - replicà Joan.-. Bé bas accep¬

tat el teu alt càrrec de Madrid.



- Si que en tinc, també. S<5n les mateixes de quan tenia setze anys.

Almenys , jil m'ho penso. Ajudar a fer un món millor. Construir, crear n^

ves formes concretes de benestar i de justicia. Si aquella tarda de

juny algú. hagués pogut dir-nos, allà dalt del Tibidabo, que avui cele¬
braríem totes aquelles coses que tu, Xavier, enumeraves tan bé, ens

hauria semblat un somni meravellós. I tanmateix no em sento satisfet

del tot. Més que crear, ara em toca de destruir. Enlloc de construir,
haig cL-Zenctegar i apedaçar coses inservibles, la justicia i el benes¬

tar, a mesura que t'hi acostes, sembla que s'allunyin com -un d'aquells
miratges que expliquen als llibres de viatges. Però jo no vull renun¬
ciar-hi. ho puc.—

Tots tres servaren silenci una estona, amb el vas del Cinzano als

dits. La muller i la germana de Xavier feren irrupció al despatx.
- Pins ara hem estat supervisant la cuina! D'ací cinc minuts, tot

a taula! - exclamà Carme, després d'estrènyer la mà de Vilà i la del

seu cosí.
*

Laura s'adreçava a Joan;
- ¿Li sap greu de topar-se amb la seva escarcellera, ara que han

buidat la presó de Barcelona? ~-

I a Vilks s

- ho sap que hBm,arritoa¿fc-a patfr, tots plegats _,rins que vàrem sar-

ber que havia arribat bé a París. D'aquesta feta, jo també entenc en

política. A la meva edat, ja comença a estar bé.
- Sobretot, no parleu de política! - advertí Carme.
Xavier ere^be mirava tots somrient. Era feliç i tenia plena cons¬

ciència de la seva felicitat.


